
Umowa o świadczenie usług zajęć grupowych w Fitness Klubie Rytm Bałuty 

nr _____________________________ 

 

Zawarta w Łodzi, w dniu _______________________ pomiędzy: 

1. Imię _______________________________       Nazwisko __________________________________ 

zamieszkałą ________________________________________________________________________ 

legitymującą się dowodem osobistym seria i nr _____________________________________________ 

PESEL _________________________________ zwaną, w dalszej części niniejszej umowy Klientem a  

2. Fitness Klub Rytm s.c. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Zgierskiej 69, zwanym dalej Zleceniobiorcą o 

następującej treści: 

§1. 

Postanowienia wstępne: 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą z zakresu rekreacji i sportu pod 

nazwą Fitness Klub Rytm z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Zgierskiej 69, zwanym dalej Klubem. 

 

§2. 

Przedmiot umowy: 

1. Klient zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług polegających na umożliwieniu 

Klientowi korzystania z zajęć organizowanych w Klubie, na zasadach określonych w Regulaminie oraz 

zawieszenia umowy nie więcej niż dwa razy na okres 14 dni w czasie 12 miesięcy liczonych od daty 

podpisania umowy. W przypadku wykorzystania zawieszenia w umowie, czas trwania umowy 

automatycznie wydłuża się o czas zawieszenia.  

Klient zobowiązuje się natomiast do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i do terminowego 

dokonywania opłat abonamentowych, określonych w niniejszej umowie.  

2. W ramach zawartej umowy strony ustalają, że w momencie podpisania umowy: 

a. Zleceniobiorca udziela Klientowi bonifikaty od cen regularnych w wysokości 10% na wybraną usługę 

przez okres 12 pełnych miesięcy. 

b. Klient dokonuje pierwszej opłaty abonamentowej; 

c. w przypadku nieposiadania przez Klienta karty klubowej, Klient dokonuje jednorazowej opłaty w 

wysokości 20,00 zł.; 

d. Klient składa oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu wedle wzoru stanowiącego 

załącznik do Umowy. 



3. W trakcie obowiązywania umowy Klient jest automatycznie przepisywany na miesiąc kolejny na 

zapisane zajęcia w miesiącu poprzedzającym, jednak w przypadku zmian harmonogramu Klient 

zobowiązany jest zapisać się na zajęcia zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Klubu. 

 

§3. 

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy: 

1.Tytułem wynagrodzenia za świadczenie przez Zleceniobiorcę usług opisanych w niniejszej umowie, 

Klient zobowiązuje się do wnoszenia z góry na kolejny miesiąc opłaty abonamentowej  

w kwocie _________________________ miesięcznie w terminie do 25 dnia każdego miesiąca przez 

okres wymieniony w §4 p. 1. 

2. Aby wysokość opłaty abonamentowej uległa zmianie konieczne jest podpisanie aneksu do umowy 

mówiącego o nowej kwocie zobowiązania w terminie do 25 dnia miesiąca. Nowa wysokość opłaty 

abonamentowej będzie obowiązywać od 1 dnia miesiąca następnego.  

3. Klient, który nie uiścił opłaty abonamentowej za bieżący okres rozliczeniowy, traci natychmiast prawo 

do korzystania z zajęć prowadzonych w Klubie. 

4. Warunkiem przywrócenia Klientowi prawa do korzystania z zajęć prowadzonych w Klubie jest zapłata 

wszystkich zaległych oraz najbliższej wymaganej opłaty abonamentowej. W przypadku nie dokonania 

zapłaty opłaty abonamentowej zgodnie z umową pracownik Klubu może odmówić uczestnictwa w 

zajęciach lub nakazać ich opuszczenie. 

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w p. 1. niniejszego paragrafu, Zleceniobiorca po 

uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty w terminie 7 dni, może zlecić windykację ww. należności 

firmie windykacyjnej oraz dokonać wpisu do dłużnika do ogólnopolskiej bazy danych Rejestru Dłużników 

ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.  

6. Opłaty mogą zostać dokonane kartą płatniczą lub gotówką na terenie Klubu. Istniej również 

możliwość dokonania przelewu na rachunek Klubu o nr  66 1140 2017 0000 4302 0966 4105  przy 

czym data zaksięgowania przelewu na koncie Zleceniobiorcy nie może być późniejsza niż to określono 

w p. 1. niniejszego paragrafu. 

 

§4. 

Czas zawarcia umowy, zawieszenie, wypowiedzenie: 

1. Umowa zostaje zawarta bezterminowo od dnia ___________________________________________ 

Zleceniobiorca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w razie naruszenia postanowień 

mniejszej umowy przez Klienta w szczególności w przypadku: 

a. nie dokonania przez Klienta terminowej opłaty określonej w cenniku; 



b. rażącego naruszenia przez klienta obowiązków opisanych w Regulaminie. 

Zleceniodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w razie naruszenia postanowień 

niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę. 

2. Klient ma prawo do zawieszenia umowy nie więcej niż dwa razy na okres 14 dni w czasie 12 

miesięcy liczonych od daty podpisania umowy, co odpowiednio wydłuża okres jej obowiązywania. 

Aby zawiesić karnet klient zobowiązuje się do złożenia na recepcji klubu bądź wysłania drogą mailową 

odpowiedniego formularza do 25 dnia miesiąca. Formularz dostępny w recepcji klubu.  

Niewykorzystane zawieszenie karnetu nie przechodzi na kolejne 12 miesięcy.  

W miesiącu, w którym klient dokonuje zawieszenia umowy opłata miesięczna pomniejszona zostaje o 

czas zawieszenia. 

3. Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy w formie pisemnej (oświadczenie woli wysłane listem 

poleconym lub doręczone osobiście do Klubu) z miesięcznym okresem wypowiedzenia, 

rozpoczynającym się w dniu końca miesięcznego cyklu rozliczeniowego. 

4. W przypadku rozwiązania umowy na zasadach określonych w §4 pp. 1-2, Klient zobowiązuje się do 

zapłaty na rzecz Klubu równowartości łącznej sumy bonifikaty, o której mowa w §2 p.2 pp. a niniejszej 

umowy. 

5. Po upływie pełnych 12 miesięcy Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy na zasadach 

określonych w §4 p.2 bez konieczności zapłaty równowartości łącznej sumy bonifikaty, o której mowa w 

§2 p.2 pp. a niniejszej umowy. 

6. W przypadku braku zapłaty równowartości łącznej sumy bonifikaty, o której mowa w p. 4  w terminie 7 

dni od daty rozwiązania umowy Zleceniobiorca po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty, może 

zlecić windykację ww. należności firmie windykacyjnej oraz dokonać wpisu do dłużnika do 

ogólnopolskiej bazy danych Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.  

 

§5 

Postanowienia końcowe: 

1. W sprawach nieregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Spory na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zleceniobiorcy. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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