
		
	
Regulamin Parku rekreacyjno-sportowego fairPlayce z dnia ………………….. 2016 r. 

I. DEFINICJE: 
Użyte w niniejszym Regulaminie definicje należy rozumieć jako: 
1. Opaska wstępu – umożliwia otwarcie i zamknięcie szafki Użytkownika w szatniach Strefy fitness i Strefy sportowej; 

2. Karnet/Karta członkowska – uprawnia do korzystania ze Strefy fitness; 

3. Klient – osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z usług PRS; 
4. PRS albo Obiekt - Park rekreacyjno-sportowy fairPlayce, w którego skład wchodzą: 

a) korty do sportów rakietowych; 
b) sale do ćwiczeń; 
c) siłownia; 
d) barek/restauracja; 
e) hotel; 
f) gabinet relaksacyjny i gabinet masażu. 

5. Regulamin - w znaczeniu niniejszego tekstu regulaminu; 
6. Sporty rakietowe – tenis, badminton, squash, tenis stołowy; 
7. Strefa sportowa - korty do sportów rakietowych wraz z przynależnymi do kortów szatniami i łazienkami; 
8. Stefa fitness - sale do ćwiczeń grupowych, siłownia, studio jogi wraz z przynależnymi do nich  szatniami i łazienkami;  
9. Korty – korty do tenisa, badmintona, squasha; 
10. Strony – łącznie Klient i PRS; 
11. Użytkownik/Uczestnik – osoba fizyczna korzystającą z usług PRS; 

 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Niniejszy Regulamin  jest regulaminem w rozumieniu  art. 384 Kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki Stron w związku z korzystaniem z usług 
oferowanych przez Park rekreacyjno-sportowy fairPlayce. 

2. PRS mieści się w Poznaniu (61-607) przy ul. Bożydara 10. Podmiotem prowadzącym PRS jest spółka FAIRPLAYCE sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-
607) z siedzibą przy ul. Bożydara 10, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe 
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000508677, REGON: 302720150, NIP: 9721249214. 

3. PRS świadczy usługi w zakresie usług sportowo – rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sportów rakietowych, usługi gastronomiczne i 
hotelarskie. 

4. Dane osobowe podane przez Użytkowników będą przetwarzane i wykorzystywane przez PRS w celach związanych z realizacją zawieranych przez PRS 
umów oraz świadczeniem usług. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 
postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w powyżej wskazanych celach.  

5. PRS będzie przechowywać dane Klientów w swojej siedzibie w formie papierowej, a na potrzeby wystawiania dokumentów księgowych, również w formie 
elektronicznej w bazie danych zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich.  

6. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem jest równoznaczne z jego akceptacją i zobowiązaniem się do jego przestrzegania. 
 

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PRS: 
1. Użytkownikiem PRS może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Małoletni mogą korzystać z usług PRS za pisemną 

zgodą i na odpowiedzialność swoich przedstawicieli ustawowych.  
2. Przedstawiciele ustawowi osób małoletnich mogą przebywać (podczas zajęć) w wyłącznie wyznaczonych przez Instruktora/Trenera miejscach Strefy 

sportowej, po uprzednim poinformowaniu prowadzącego dane zajęcia i uzyskaniu jego zezwolenia. 
3. Użytkownicy korzystający z oferty rekreacyjno-sportowej ćwiczą po uprzednim uzyskaniu od Instruktora/Trenera wskazówek co do prawidłowego 

korzystania ze znajdującego się na terenie PRS sprzętu.. PRS nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kontuzje i zdarzenia wywołujące szkodę będące 
następstwem korzystania przez Użytkownika ze Strefy sportowej i Strefy fitness, spowodowane nieprawidłowym korzystaniem ze znajdujących się w 
Obiekcie sprzętów i nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących na terenie Obiektu przepisów i zaleceń/poleceń 
Instruktorów/Trenerów. 

4. Z oferty PRS mogą korzystać osoby, nie mające przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania danej aktywności fizycznej (m.in. urazy, kontuzje, ciąża). 
Użytkownik jest zobowiązany każdorazowo niezwłocznie poinformować Instruktora/Trenera o pogorszeniu stanu zdrowia, jeżeli pogorszenie to wystąpi w 
czasie korzystania z oferty PRS. 

5. Kobietom w ciąży zaleca się korzystanie wyłącznie z zajęć dedykowanych „dla przyszłych mam”. Bez względu na rodzaj aktywności fizycznej kobieta w 
ciąży musi przedstawić Instruktorowi/Trenerowi zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do korzystania z wybranej oferty rekreacyjno – sportowej 
PRS. 

6. Klient zostanie obciążony za uszkodzenia sprzętu, mebli, elementów wystroju, itp. powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania. Podstawą zapłaty 
należności za uszkodzenia będzie faktura VAT wystawiona przez firmę zatrudnioną przez PRS do naprawienia szkody, bądź faktura VAT wystawiona przez 
PRS za zniszczony sprzęt nienadający się do naprawy. 

7. Do Strefy sportowej i Strefy fitness nie powinno się wnosić rzeczy wartościowych, nie związanych ze sportem.  
8. W Recepcji PRS istnieje skrytka depozytowa, w której powinno się pozostawić na czas korzystania z oferty sportowej Obiektu, rzeczy wartościowe 

(telefony, laptopy, biżuterię itp.) 
9. PRS nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren Obiektu i pozostawionych  bez nadzoru (poza 

zamykaną szafką Użytkownika albo skrytką depozytową udostępnioną na życzenie Użytkownika). 
10. Rzeczy pozostawione na terenie PRS przez Użytkowników przechowywane są na terenie Obiektu przez okres 1 (jednego) miesiąca. Po upływie tego 

terminu, PRS może rozporządzać pozostawioną rzeczą w sposób dowolny. 
11. Cały Obiekt PRS wyposażony jest w sieć kamer przemysłowych zainstalowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników, a także w celach 

dowodowych. Monitorowany, niestrzeżony parking przeznaczony jest dla Użytkowników korzystających z oferty Obiektu. PRS nie ponosi 
odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pozostawionych na parkingu pojazdów. 

 
 
 
 



		
	

IV. GODZINY OTWARCIA: 
1. Strefa fitness jest czynne od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 – 23:00 i od godziny 8:00 – 20:00 w weekendy. Strefa sportowa jest czynna 24 h na 

dobę, przy czym w godzinach od 23:00 do 6:00 usługi są świadczone w ograniczonym zakresie (Recepcja udostępnia korty, nie są w tym czasie świadczone 
m.in. usługi sprzątania na terenie Strefy sportowej). 

2. Obiekt może być  zamknięty w święta Bożego Narodzenia, Wszystkich Świętych, Wielkanoc oraz inne święta ustawowo wolne od pracy, chyba że 
kierownictwo Obiektu postanowi inaczej. O zamknięciu PRS Użytkownicy zostaną poinformowani z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem przez 
wywieszenie informacji na terenie Obiektu i opublikowanie informacji na stronie internetowej. 

3. Sezon zimowy trwa od 1 października do 30 kwietnia, a sezon letni od 1 maja do 30 września. 
 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW: 
1. Każdy Użytkownik powinien zgłosić się do Recepcji po wejściu i przed opuszczeniem PRS w celu pobrania/zdania Opaski wstępu.  
2. Opaska wstępu jest jednocześnie kluczem do szafki w szatni. 
3. Zaleca się każdorazowo sprawdzenie czy szafka została prawidłowo zamknięta.  
4. Opłata za wyrobienie duplikatu zgubionej, zniszczonej lub skradzionej Opaski wstępu lub Karnetu do Strefy fitness wynosi 30 zł.  
5. Zaleca się aby przed rozpoczęciem aktywności fizycznej każdy Uczestnik zajęć sportowych odbył co najmniej 10 minutową rozgrzewkę w celu 

uniknięcia kontuzji. W przypadku zajęć grupowych w Strefie fitness Instruktor/Trener ma prawo odmówić wejścia na salę Użytkownikowi jeżeli jego 
spóźnienie przekracza 10 minut i opuścił on obligatoryjną rozgrzewkę. 

6. PRS zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych jeżeli liczba Uczestników zajęć nie przekracza trzech osób. 
7. Każdy Użytkownik powinien opuścić pomieszczenia PRS (Strefę fitness) najpóźniej na 15 min przed zamknięciem Obiektu. 
8. Użytkownicy przebywający na terenie PRS zobowiązani są przestrzegać obowiązujące na terenie ośrodka przepisy BHP i p.poż. oraz poszanowania 

mienia PRS i innych Uczestników zajęć. 
9. Na terenie PRS zabrania  się palenia tytoniu (w tym e-papierosów), przebywania  osób będących pod wpływem alkoholu, wnoszenia i spożywania 

środków odurzających (narkotyków i innych środków odurzających) oraz wchodzenia do stref wyłączonych z ogólnego użytku. Spożywanie alkoholu 
zakupionego na terenie Obiektu jest dozwolone wyłącznie  w strefie restauracyjno-hotelowej. 

10. Zabrania się przebywania na salach ćwiczeń oraz kortach bez wiedzy i zgody Pracowników Recepcji oraz Instruktorów. Za szkody powstałe na skutek 
nie stosowania się do poleceń odpowiedzialność ponosi Klient. 

11. Zabrania się korzystania ze sprzętu sportowego bez zgody Instruktorów oraz bez wcześniejszego przeszkolenia przez Instruktorów/Trenerów co do ich 
prawidłowego zastosowania. Tym samym za nieodpowiednie korzystanie ze sprzętu i przypadkowe kontuzje będące przyczyną nie zachowania 
procedur odpowiada Użytkownik. 

12. Ze względów higienicznych zabrania się wnoszenia do Strefy sportowej i Strefy fitness jedzenia, ciepłych napojów oraz napojów kolorowych w 
kubkach. Napoje można wnosić jedynie w zakręcanych butelkach plastikowych albo bidonach. 

13. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Obiektu. 
 

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z KOTRÓW PRZEZNACZONYCH DLA SPORTÓW RAKIETOWYCH: 
1. Rezerwacji kortów przeznaczonych dla Sportów rakietowych można dokonać osobiście w Recepcji lub telefonicznie pod nr.tel: 61-828-79-04 w godz. 

od 07:00 do 22:00. 
2. Informacje o rezerwacjach, płatnościach, Cennik, terminy turniejów, miejscach hotelowych dostępne są w Recepcji PRS oraz na stronie internetowej: 

http://www.fairplayce.pl  
3. Opłata za 60 minut gry obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry, zamiecenie kortu (tenis, badminton) i zejście z kortu tak aby kolejny 

Użytkownik wszedł  równo o pełnej godzinie na swoje zajęcia. 
4. Opłatę należy uiścić w całości przed wejściem na kort. Potwierdzenie wniesienia opłaty warunkuje korzystanie z kortu, szatni oraz natrysków. 
5. Uczestnicy zajęć sportowych zobowiązani są do używania na kortach obuwia sportowego z niebrudzącą podeszwą. 
6. Obuwie oraz piłki tenisowe używane do gry w hali tenisowej  nie mogą nosić śladów wcześniejszego używania na kortach ziemnych. Nie zastosowanie 

się do powyższego będzie równoznaczne z karą finansową w wysokości 100 zł w kasie recepcji. 
7. Zabrania się wnoszenia napojów kolorowych oraz ciepłych (herbata, kawa itp.) na nawierzchnię dywanową kortów tenisowych. Nie przestrzeganie 

powyższego i doprowadzenie do stałych zabrudzeń będzie równoznaczne z karą finansową w wysokości 500 zł  płatne w kasie Recepcji. 
8. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko oraz numer telefonu. 
9. Odwołania rezerwacji należy zgłaszać nie później niż na 24 godziny przed terminem zarezerwowanej gry osobiście w recepcji lub telefonicznie  pod 

nr.tel: 618-28-79-04. W wypadku odwołania rezerwacji zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie PRS klientowi przysługuje prawo wstępu na kort 
w innym niż zarezerwowany terminie w zakresie uzgodnionym z pracownikami Recepcji ośrodka (klubu). 

10. Za rezerwacje niewykorzystane lub nieodwołane będzie pobierana opłata jak za grę. 
11. Klienci którzy nie regulują zobowiązań finansowych za zarezerwowane godziny nie mogą korzystać z kortów tenisowych, squasha i badmintonowych 

oraz dokonywać kolejnych rezerwacji. 
12. PRS zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, 

przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które PRS nie ponosi odpowiedzialności oraz z powodu organizacji turniejów i imprez 
sportowych. 

13. O wyłączeniu z eksploatacji kortów oraz odwołaniu gier PRS będzie powiadamiać Użytkowników mających w danym okresie rezerwacje z 48 
godzinnym wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub za pomocą sms’a. 

14. Za rezerwacje odwołane przez PRS nie są pobierane opłaty 
15. Wysokość opłat za korzystanie z powierzchni sportowych ustala Zarząd PRS przed rozpoczęciem sezonu letniego i zimowego zgodnie z 

obowiązującym Cennikiem dostępnym w recepcji PRS oraz na stronie internetowej. 
16. Organizowanie na terenie PRS treningów, konsultacji, obozów przez Instruktorów/Trenerów nie będących pracownikami ośrodka może nastąpić 

wyłącznie za zgodą dyrektora sportowego PRS. W takiej sytuacji po otrzymaniu zgody na prowadzenie zajęć prowadzący ponosi pełną 
odpowiedzialność za Uczestników. 

17. W przypadku zajęć squasha zaleca się korzystanie z okularów ochronnych (głownie dzieci i młodzież). 
 

VII. ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY FITNESS 
1. Prawo do korzystania z usług Strefy fitness mają Klienci z opłaconym imiennym Karnetem, a także osoby, które opłaciły jednorazowe wejście na 

znajdujące się w ofercie PRS zajęcia fitness bądź wejście na siłownię. 
2. Każdy Użytkownik posiadający Karnet jest jednocześni Członkiem klubu fitness.  



		
	

3. Karnet jest przypisany do konkretnego  Użytkownika i nie może być  przekazany innej osobie. 
4. Po wejściu do PRS należy okazać Karnet w Recepcji w celu weryfikacji tożsamości Klienta. 
5. Informacje o terminach i planach zajęć, płatnościach, Cennik Karnetów dostępne są w Recepcji PRS oraz na stronie internetowej: 

http://www.fairplayce.pl  
6.  Na zajęcia z jogi należy się uprzednio zapisać. Użytkownik może zapisać się na wybrane zajęcia jogi osobiście w Recepcji lub telefonicznie pod nr.tel: 

61-828-79-04 w godz. od 07:00 do 22:00.  
7. Użytkownicy korzystający ze Strefy fitness zobowiązani są do używania obuwia sportowego z niebrudzącą podeszwą. Zabrania się ćwiczenia w 

klapkach i innym niedostosowanym do uprawiania sportu obuwiu. 
8. Użytkownicy Strefy fitness zobowiązani są przynosić na zajęcia własny ręcznik. Użytkownikom Strefy fitness zaleca się kładzenie ręcznika na 

przyrządach do ćwiczeń na siłowni, a także na matach na zajęciach fitness. 
9. Każdorazowo po zakończeniu serii ćwiczeń na sprzętach znajdujących się w siłowni Użytkownik jest zobowiązany przetrzeć dany sprzęt (np. siodełka, 

rączki od przyrządów) płynem dezynfekującym znajdującym się w ogólnodostępnym miejscu siłowni.   
10. Po zakończonych zajęciach lub ćwiczeniach Użytkownik zobowiązany jest odłożyć sprzęt, z którego korzystał na swoje miejsce. 

 
VIII. RODZAJE KARNETÓW STREFY FITNESS 
1. Karnet OPEN (w tym karnet RODZINNY i DLA DWOJGA) -  bez umowy. Wstęp bez ograniczeń na wszystkie zajęcia grupowe, siłownię i studio jogi. 

W godzinach otwarcia Strefy fitness. 
Karnet na: 
1 m-c -  Brak możliwości zawieszenia karnetu. 
3 m-ce  – Możliwość zawieszenia karnetu na okres 1 tygodnia. 
6 m-cy  – Możliwość zawieszenia karnetu na okres 2 tygodni. 
 
2. Karnet MOTIVATION OPEN – Jest to  rodzaj karnetu, który ma motywować klubowiczów do systematycznego odwiedzania naszej Strefy fitness. 

Wraz z nieprzerwanym przedłużaniem ważności karnetu o kolejne miesiące cena zmniejsza się. Opłata za pierwszy miesiąc wynosi 170 zł, za każdy 
kolejny miesiąc  proporcjonalnie mniej: za drugi – 160 zł, za trzeci, czwarty, piąty i szósty miesiąc – po 150 zł,  dalej cena utrzymuje się  na jednym 
poziomie – 140 zł za miesiąc. Po każdym trzecim miesiącu można zawiesić karnet na 7 dni, czyli przy 12 miesięcznym cyklu opłat są to 4 tygodnie. 
Zawieszenie karnetu zgodnie z regulaminem gwarantuje zachowanie cen preferencyjnych. 

 
3.      Karnet MOTIVATION PORANNY-  zasady korzystania z tej oferty są takie same jak w przypadku karnetu MOTIVATION OPEN, różnice dotyczą cen: 
pierwszy miesiąc 135 zł, drugi 125 zł, trzeci 115 zł i w kolejnych miesiącach cena pozostaje na poziomie 115 zł. Możliwość zawieszenie karnetu po każdym 
trzecim miesiącu - 1 tydzień. Przy 12 miesięcznym cyklu opłat przysługują 4 tygodnie zawieszenia karnetu bez utraty promocyjnych cen. 
 

 
4. Karnet PORANNY – bez umowy do godziny 16.00 + weekend. wstęp bez ograniczeń na wszystkie zajęcia grupowe, siłownię  i studio jogi. 
Karnet na: 
1 m-c  -  Brak możliwości zawieszenia karnetu. 
3 m-ce  – Możliwość zawieszenia karnetu na okres 1 tygodnia. 
6 m-cy  – Możliwość zawieszenia karnetu na okres 2 tygodni. 
 
5. Karnet SENIOR / STUDENT – bez umowy. Wstęp bez ograniczeń na wszystkie zajęcia grupowe, siłownię i studio jogi w godzinach otwarcia Strefy 
fitness.  
Karnet ważny 1 miesiąc – brak możliwości zawieszenia. 
6. Karnet 8 wejść - do wykorzystania maks. 8 wejść w 2 miesiące. Jednorazowe wejścia do wyboru na wszystkie zajęcia grupowe, siłownię i studio jogi. 
7. Użytkownik Strefy fitness może zawiesić swoje członkostwo najpóźniej w dniu od którego zawieszenie członkostwa ma obowiązywać. 
8. Zawieszenie członkostwa należy zgłosić w Recepcji PRS poprzez złożenie pisemnego oświadczenia ze wskazaniem daty, od której Karnet ma być 

zawieszony i okresu zawieszenia. Po upływie okresu zawieszenia, Karnet staje się aktywny, a jego ważność biegnie dalej. 
9. W przypadku karnetów uprawniających do 2 tygodniowego i 1 miesięcznego zawieszenia członkostwa okres zawieszenia Karnetu można dzielić.  
10. Minimalny okres zawieszenia Karnetu wynosi 1 tydzień (7 dni).  

 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każdy Klient jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz ma prawo, w każdym czasie otrzymać do wglądu w Recepcji 
jego aktualną wersję. Kopia niniejszego Regulaminu jest również wywieszona w holu głównym PRS. 

2. Użytkownicy nieprzestrzegający postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów, zostaną wyproszeni z 
Obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie ze Strefy sportowej. 

3. PRS może w każdym czasie zmienić niniejszy Regulamin. Zmiana godzin otwarcia oraz zakresu świadczonych usług nie stanowi zmiany Regulaminu i 
może nastąpić w każdym czasie. 

4. Informacje o zmianach pojawią się na stronie internetowej PRS. 
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ……………………………2016 r. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



		
	

 Poznań, dnia …………… 2016 r. 
 
 
Oświadczam, że otrzymałem do wglądu egzemplarz Regulaminu Parku rekreacyjno-sportowego fairPlayce z dnia ………...……………  i po zapoznaniu się z jego 
treścią zrozumiałem zawarte w nim postanowienia, które niniejszym akceptuję oraz zobowiązuję się przestrzegać.    
      

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę zgodnie z przepisami Ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochroni 
danych osobowych (Dz.U. Z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z poźn.zm.), w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i 
usuwanie, dla celów związanych wyłącznie z realizacją umowy i realizacją wykupienia karty członkowskiej.  

         Tak/Nie 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę zgodnie z przepisami Ustawy   z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochroni 
danych osobowych (Dz.U. Z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z poźn.zm.), w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i 
usuwanie, dla celów reklamowych, marketingowych, promocyjnych lub ofertowych. 
 
         Tak/Nie 
 
 
 
 

 
podpis Klienta 

 

 

 


