
REGULAMINOŚRODKA REKREACJI RUCHOWEJ  
 
"RYTM"Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów 
O.R.R. RYTM:§ I. Sprawy organizacyjne: 
 
1.W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, które ukończyły 15 
rok życia, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny 
karnet lub wniosą jednorazową opłatę. 
 
2.Ceny karnetów i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik. 
 
3.Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc we wszystkich grupach, 
pierwszeństwo przysługuje osobom z karnetami. W przypadku 
spóźnienia powyżej 5 minut O.R.R. RYTM nie gwarantuje miejsca w 
grupie. 
 
4.Karnet należy pozostawić u pracownika recepcji przy wejściu do 
klubu. 
 
5.Karnet jest ważny na zajęcia, na które został wykupiony. 
 
6. W przypadku wykupienia karnetu „bez zobowiązań” oraz kart 
firmowych (Multisport, FitProfi, OK. System) klient proszony jest o 
dokonanie rezerwacji najwcześniej 2 dni przed wybranymi 
zajęciami.  
 
7.W przypadku rezygnacji z ważnego karnetu O.R.R. RYTM dokona 
zwrotu dokonanej wpłaty pomniejszonej o koszt zajęć, które odbyły 
się do momentu zgłoszenia rezygnacji, liczonych w cenie zajęć 
jednorazowych. (W wypadkuchoroby lub innych zdarzeń losowych 
istnieje możliwość powiadomienia telefonicznie o rezygnacji z 
karnetu). 
 
8.Karnet na następny miesiąc należy wykupić najpóźniej do 25 dnia 
bieżącego miesiąca. Po tym terminie O.R.R. RYTM nie gwarantuje 
miejsca w tej samej grupie. 
 
9.Karnet jest jednocześnie dowodem wpłaty. Duplikat karnetu 
zgubionego lub zmienianego z winy klienta będzie kosztował 2 zł. 
 



10.Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. 
 
11.Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć można 
pozostawić w szafce depozytowej. Za przedmioty wartościowe 
pozostawione w szatni O.R.R. RYTM nie ponosi odpowiedzialności. 
 
12.Za zgubiony kluczyk od szafki depozytowej zostanie pobrana 
kara umowna w wysokości 50 PLN. 
 

13.O.R.R. RYTM przysługuje prawo rozwiązania lub zmiany terminu 
prowadzenia ćwiczeń danej grupy po wcześniejszym 
powiadomieniu o tym Klientów przez ogłoszenie na przeznaczonej 
do tego tablicy informacyjnej. 
 
14.Klienci posiadający karnet, w przypadku spóźnienia na zajęcia 
przekraczającego 10 minut nie będą mogli wziąć udziału w 
zajęciach. 
 
15. Karnet jest tylko ważny w terminie na nim określonym.§ II. 
Korzystanie z usług Klubu:Klient O.R.R. RYTM zobowiązany jest: 
 
1.Nosić obuwie sportowe zmienne (inne od tego, w którym 
przyszedł do klubu) w pomieszczeniach przeznaczonych do 
wykonywania ćwiczeń. Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą 
mogły brać udziału w zajęciach. 
2.Posiadać i używać osobisty ręcznik na sali ćwiczeń siłowych. Ze 
względów higienicznych osoby nie posiadające ręcznika nie będą 
mogły korzystać z siłowni. 
3.Przestrzegania i zachowania czystości oraz poszanowania 
ogólnie przyjętych normzachowania się. 
4.Stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych 
pomieszczeń klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń i 
przyrządów, które podawane są do wiadomości przez instruktorów. 
5.Po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego 
miejsce. 
6.Do powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z 
usług klubu przez innych lub powodujących uszkodzenia lub 
zniszczenia mienia klubu jak również zniszczenia pomieszczeń 
klubu. 



7.Nie spożywania alkoholu oraz nie palenia na terenie klubu. 
 
8.Do przestrzegania Regulaminu O.R.R. RYTM.§ III. Postanowienia 
końcowe: 
1.Wszystkie uwagi dotyczące pracy klubu jak również propozycje 
nowych form zajęćmogą być składane pisemnie i wrzucane do 
skrzynki umieszczonej przy recepcji. 
2.Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą 

wpuszczane na teren klubu. 

3.Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń 

technicznych takich jak: sprzęt audio itp. 

4.Osoba, która wykupuje karnet zobowiązuje się tym samym do 

przestrzegania Regulaminu 


