
 

 

REGULAMIN KLUBU KUŹNIA CENTRUM ATLETYKI  

 
1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania przez uprawnioną do tego osobę (dalej „Klient”) 

z obiektu fitness (dalej „KUŹNIA”) oraz znajdującego się w nim sprzętu treningowego i wyposażenia, 

prowadzonego pod marką Kuźnia Centrum Atletyki przez spółkę pod firmą Fit Concept sp. z o.o. 

z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 126/128, 90-520 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000514256, NIP: 7272792823, REGON: 

101803666, kapitał zakładowy w wysokości 180 000,00 zł (dalej „Operator”).   

2. Określenia pisane wielką literą, użyte w dalszej części niniejszego Regulaminu Klubu, należy rozumieć, 

o ile z kontekstu ich użycia nie wynika wyraźnie odmiennie, zgodnie ze znaczeniem nadanym im                   

w Regulaminie Świadczenia Usług. 

3. Z usług oferowanych w KUŹNI ma prawo korzystać: 
1) Klient posiadający status Członek KUŹNI, na podstawie Umowy z Operatorem, z zastrzeżeniem 

rodzaju wykupionego przez niego Karnetu, uprawniającego do wstępu; 
2) Klient korzystający z odpowiedniej karty sportowej Partnera, honorowanej przez Operatora (tj. 

Multisport, Medicover Sport, Fit Profit, PZU Sport) i uprawniającej do wstępu; 
3) Klient mający prawo jednorazowego wstępu po wniesieniu opłaty jednorazowej zgodnie                           

z Cennikiem; 
4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu Klubu, jak również pozostałych 

regulaminów i instrukcji obsługi urządzeń i wyposażenia, znajdujących się na terenie KUŹNI, a także do 
stosowania się do przepisów przeciwpożarowych. 

5. Klient może korzystać z usług oferowanych w KUŹNI w dniach i godzinach jej otwarcia, w zakresie, który 
określa rodzaj wybranego przez Członka KUŹNI Karnetu albo warunki umowy zawartej z Partnerem.  

6. Operator ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia KUŹNI w celu przeprowadzenia           
w niej prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań. 

7. Klient nie ma prawa przebywania w miejscach przeznaczonych wyłącznie dla personelu KUŹNI.  
8. Klient zobowiązany jest do przestrzegania i zachowywania porządku i czystości w KUŹNI. 
9. Klient zobowiązany jest do używania ręcznika w trakcie wykonywania ćwiczeń na maszynach siłowych, 

zaś po zakończonych ćwiczeniach zobowiązany jest do umycia wykorzystywanych urządzeń 
przeznaczonym do tego środkiem dezynfekującym, a także do odłożenia sprzętu w wyznaczone miejsce. 

10. Klient na terenie KUŹNI, w pomieszczeniach takich jak łazienki i kabiny prysznicowe, zobowiązany jest 
do noszenia obuwia kąpielowego o antypoślizgowej podeszwie.  

11. Klient na terenie KUŹNI zobowiązany jest do zmiany obuwia i odzieży na sportowe (tj. koszulka, spodenki 
lub spodnie dresowe, kryte obuwie sportowe – chroniące palce i pięty). 

12. Klient zobowiązany jest do korzystania z urządzeń dostępnych w KUŹNI wyłącznie zgodnie z ich 
przeznaczeniem i w sposób wskazany w instrukcji obsługi urządzenia, uwidocznionej na nim. W razie 
wątpliwości co do sposobu korzystania z urządzenia, Klient winien skierować swoje zapytanie do 
personelu KUŹNI.  

13. Klient zobowiązany jest do zaprzestania wykonywania ćwiczeń oraz niezwłocznego powiadomienia 
personelu  KUŹNI w przypadku zauważenia wady/uszkodzenia urządzenia.  

14. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenia w wyposażeniu KUŹNI, a także za utratę                  
i uszkodzenia urządzeń znajdujących się na terenie KUŹNI, jeżeli powstały na skutek naruszenia zasad 
korzystania ze sprzętu lub niezastosowania się do wskazówek personelu KUŹNI.  

15. Zabronione jest wnoszenie szklanych i otwartych naczyń, plecaków, magnezji, toreb i innych bagaży do 
strefy ćwiczeń siłowych i sal treningowych. 

16. Palenie wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych, posiadanie i spożywanie alkoholu, 
narkotyków i innych substancji odurzających, jak również środków mających wpływ na krążenie krwi          
i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów, środków uspokajających,              
a także pozostawanie pod wpływem wyżej wymienionych środków na terenie KUŹNI jest zabronione. 

17. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt oraz wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych na teren KUŹNI. 



 

 
18. Zabronione jest nagrywanie obrazu lub dźwięku na terenie KUŹNI bez zgody Operatora.  
19. Klientowi zabrania się podejmowania zachowań o bezprawnym charakterze na terenie KUŹNI. 

Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń innym Klientom, a także 
jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na ternie KUŹNI, pomimo uwag ze strony 
personelu KUŹNI, słów powszechnie przyjętych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie 
uwłaczające godności innych Klientów, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące 
przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub 
płeć. 

20. Personel KUŹNI nie posiada wykształcenia medycznego. Klient, w razie jakichkolwiek wątpliwości 
dotyczących stanu zdrowia oraz poziomu swojej sprawności fizycznej, a w szczególności jeżeli cierpi na 
choroby wpływające na wydolność fizyczną, schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie i wysokie 
ciśnienie lub w okresie ciąży powinien zasięgnąć porady medycznej u specjalisty przed przystąpieniem 
do ćwiczeń.  

21. Klient zobowiązany jest do wykonywania ćwiczeń, tak aby ich rodzaj i intensywność były adekwatne do 
stanu zdrowia i sprawności fizycznej Klienta. 

22. Klient, który przystąpi do ćwiczeń mimo przeciwwskazań zdrowotnych lub braku uprzedniej konsultacji 
z personelem KUŹNI albo bez zasięgnięcia porady medycznej, robi to na własną odpowiedzialność. 

23. Klient zobowiązany jest do przerwania ćwiczeń i niezwłocznego powiadomienia personelu KUŹNI, w 
sytuacji pogorszenia samopoczucia. 

24. Klient zobowiązany jest do powiadomienia personelu KUŹNI o każdym wypadku lub doznanych urazach. 
25. Operator zapewnia bezpłatną opiekę trenerów w strefie ćwiczeń siłowych, od poniedziałku do piątku       

w godzinach od 18 do 23, a także na zajęciach grupowych w trakcie ich trwania.  
26. Klient ma prawo do korzystania z usług KUŹNI wyłącznie w celach niezwiązanych z jego działalnością 

gospodarczą lub zawodową. Zabronione jest wykorzystywanie sprzętu znajdującego się w KUŹNI, jak 
również prowadzenie na jej terenie działań o charakterze komercyjnym bez zgody Operatora, ze 
szczególnym uwzględnieniem prowadzenia indywidualnych sesji treningowych z Członkami KUŹNI. 

27. Klient przyjmuje do wiadomości, że na terenie KUŹNI, poza pomieszczeniami takimi jak łazienki i kabiny 
prysznicowe, zainstalowany jest system monitoringu, który zarządzany jest przez Operatora. Zapisy 
monitoringu wykorzystywane są wyłącznie w celach wewnętrznych, a w szczególności dla zapewnienia 
bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie KUŹNI, w tym ustalania okoliczności wypadków, 
kradzieży lub innych naruszeń. Udostępnienie zapisów monitoringu odbywa się wyłącznie na żądanie 
uprawnionego ustawowo podmiotu (np. Policji). Klient ma prawo zapoznać się z zapisami monitoringu 
obejmującymi jego wizerunek i w tym celu powinien zgłosić odpowiednie żądanie Operatorowi, z 
zastrzeżeniem że może to być nie możliwe z powodu usunięcia  nagrania przez Operatora. Zapisy 
monitoringu są usuwane przez Operatora jeśli cel, w którym zostały pozyskane został zrealizowany lub 
jest nieaktualny.  

28. Klient, po wejściu do KUŹNI ma obowiązek pozostawienia Karty Członkowskiej w recepcji, a w zamian 
otrzymuje bransoletkę umożliwiającą przejście przez bramownicę do dalszej części klubu. Bransoletkę 
należy zwrócić do recepcji przed opuszczeniem KUŹNI. 

29. W przypadku braku zwrotu bransoletki lub jej zagubienia Członek Kuźni zobowiązany jest do uiszczenia 
opłaty w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem znajdującym się stronie internetowej klubu 
www.kuznialodz.pl 

30. Miejscem przeznaczonym do przechowywania rzeczy osobistych, za wyjątkiem rzeczy wymienionych       
w ust. 30 są szafki osobiste w szatni. 

31. Rzeczy wartościowe, w szczególności biżuteria, telefony komórkowe/smartphony, laptopy, tablety, 
pieniądze, Klient winien złożyć w recepcji KUŹNI w depozyt. Szafki osobiste w szatni nie są miejscem 
przeznaczonym do przechowywania rzeczy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.  

32. Operator nie wyraża zgody na przechowywanie rzeczy wymienionych w ust. 30 w szafkach osobistych 
w szatni i nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualną utratę lub uszkodzenie. 

33. Szafki zabezpieczane są przy użyciu kłódek, Członek Kuźni może korzystać z kłódki stanowiącej jego 
własność, bądź nabyć lub wypożyczyć kłódkę w recepcji klubu ( aktualny cennik w klubie oraz na stronie 
internetowej klubu www.kuznialodz.pl). Wypożyczenie kłódki następuje w recepcji klubu, po 
pozostawieniu przez Członka Kuźni karty Członkowskiej. 



 

 
34. Członek Kuźni może jednocześnie korzystać wyłącznie z jednej szafki, przyporządkowanej  do 

konkretnego numeru bransoletki. 
35. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić personel KUŹNI o wadliwym lub nieprawidłowym 

działaniem szafki osobistej, z zastrzeżeniem, że Operator nie będzie ponosił odpowiedzialności za rzeczy 
pozostawione przez Klienta w niesprawnej szafce. 

36. Klient po umieszczeniu swoich rzeczy w szafce osobistej zobowiązany jest do zamknięcia szafki na 
kłódkę. Operator nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy oddanych mu na przechowanie rzeczy 
Klienta, jeżeli Klient nie zachowa należytej staranności w zakresie prawidłowego zabezpieczenia swoich 
rzeczy.  

37. Klient zobowiązany jest do opróżnienia szafki ze swoich rzeczy przed wyjściem z KUŹNI, oraz 
pozostawieniu szafki otwartej. Kłódka wypożyczona od Kuźni powinna zostać zwrócona do recepcji 
Klubu.  

38. W przypadku braku zwrotu wypożyczonej kłódki lub jej zagubienia Członek Kuźni zobowiązany jest do 
uiszczenia opłaty w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem znajdującym się stronie internetowej 
klubu www.kuznialodz.pl 

39. W przypadku pozostawienia przez Członka Kuźni zamkniętej szafki po zakończonym treningu, w tym 
samym dniu, po zakończeniu pracy Kuźni szafka tak zostanie odblokowana przez rozcięcie kłódki. Kuźnia 
nie zwraca należności za zniszczoną kłódkę. Jeśli kłódka była wypożyczona od Kuźni, Członek Kuźni 
zostanie obciążony opłatą w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem znajdującym się stronie 
internetowej klubu www.kuznialodz.pl 

40. Rzeczy znalezione na terenie KUŹNI Klient będzie mógł odebrać w recepcji w ciągu 7 dni od ich 
zdeponowania. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, rzeczy nieodebrane 
przez Klienta mogą zostać uznane z porzucone w rozumieniu art. 180 Kodeksu cywilnego, a Operator 
postępował będzie z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 
20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. 2015 poz. 397 ze zm.). 

41. Niniejszy Regulamin KUŹNI wchodzi w życie z dniem 18-07-2022 r.  

 


