
Regulamin

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące 
znaczenie:

Członek Klubu – osoba fizyczna, która zawarła ze Spółką Umowę;

Klub – oznacza klub fitness działający pod marką „Total Fitness”, 
którego operatorem jest Spółka Total Fitness; aktualna, pełna lista 
Klubów znajduje się na stronie internetowej Spółki: 
www.totalfitness.pl;

Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący wzorzec umowy i mający 
zastosowanie do każdej Umowy;

Spółka –Total Fitness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS: 000920049, NIP: 7011051683, kapitał zakładowy: 
2.608.500 zł;

Total Fitness – oznacza markę, której właścicielem jest Spółka i pod 
którą Spółka prowadzi Kluby;

Umowa – umowa zawierana przez Spółkę z Członkiem Klubu, na 
podstawie której Członek Klubu uprawniony jest do korzystania z 
Klubu, a do której zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.

Postanowienia ogólne

2. Regulamin zawiera ogólne zasady korzystania z usług sieci Klubów 
Total Fitness i stanowi wzorzec umowy do Umowy. W przypadku 
kolizji postanowień Umowy oraz Regulaminu pierwszeństwo mają 
postanowienia Umowy.

3. Każdy Członek Klubu otrzymuje imienny karnet, który zobowiązany 
jest okazywać przy wejściu do Klubu. Przekazanie karnetu przez 
Członka Klubu innemu Członkowi Klubu lub osobie trzeciej jest 
zabronione i skutkować będzie zawiadomieniem o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa oszustwa przez osoby uczestniczące w 
procederze.

4.Wejście do Klubu może odbywać się również bez okazania 
imiennego karnetu, z wykorzystaniem technologii biometrycznej, 
polegającej na przetwarzaniu kilku charakterystycznych punktów 
tworzących mapkę palca Członka Klubu. System informatyczny 
zapamiętuje jedynie fragment, a nie pełny, rzeczywisty odcisk linii 
papilarnych, co uniemożliwia użycie danych Członka Klubu przez 
osoby trzecie.

5. Momentem zawarcia Umowy jest podpisanie jej przez Klienta, z 
jednoczesnym zaakceptowaniem zapisów Regulaminu. Data 
rozpoczęcia członkostwa może być odmiennie określona w Umowie.

6. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, 
mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą 
przedstawiciela ustawowego, Członkiem Klubu może zostać osoba 
małoletnia, nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych.

7. Klienci Klubów mogą zawrzeć Umowy w różnych wariantach. Spółka 
zastrzega, iż oferta wariantów Umów może różnić się pomiędzy 
Klubami.

8. Opłaty członkowskie płatne są z góry, pierwszego dnia miesiąca, w 
formie zlecenia stałego na obciążanie karty płatniczej za poszczególne 
okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc 
kalendarzowy. Podpisując Umowę, Członek Klubu zobowiązuje się 
uiszczać opłaty przez cały okres obowiązywania Umowy.

9. Umowy zawarte na czas określony, z dniem następującym po 
ostatnim dniu obowiązywania Umowy, ulegają przekształceniu w 
Umowę na czas nieokreślony z zachowaniem dotychczasowej 
wysokości miesięcznej opłaty abonamentowej, z jednomiesięcznym 
okresem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego, chyba, 
że Członek Klubu nie później niż 30 dni przed upływem okresu 
obowiązywania Umowy, prześle oświadczenie o braku woli 
kontynuowania Umowy - listem poleconym za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru na adres Spółki - lub w tym terminie złoży 
takie oświadczenie na ręce managera Klubu. 

10. Członek Klubu zobowiązany jest do wniesienia jednorazowej, 
bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej, płatnej gotówką lub kartą płatniczą, 
niezwłocznie po podpisaniu Umowy.

11. W przypadku, gdy Umowa rozpoczyna się z innym dniem niż 
pierwszy dzień miesiąca, wysokość opłaty za ten miesiąc jest 
proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca miesiąca. W 
przypadku wpłaty proporcjonalnej części kwoty abonamentu za 
pierwszy miesiąc członkostwa, nie jest on wliczany do okresu trwania 
Umowy.

12. Członek Klubu zobowiązany jest do wskazania numeru i daty 
ważności karty płatniczej w celu dokonania comiesięcznych opłat za 
Umowę. W przypadku utraty ważności karty płatniczej użytej do 
zlecenia stałego, Członek Klubu jest zobowiązany do ustanowienia 
kolejnego zlecenia stałego.

13. Spółka poinformuje Członka Klubu, z wyprzedzeniem 30 dni, o 
planach podniesienia opłat za Umowę zawartą na czas nieokreślony. 
W takim wypadku Członek Klubu, jeżeli nie akceptuje planowanej 
zmiany opłat, będzie uprawniony do sprzeciwu, co skutkować będzie 
wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem od dnia doręczenia sprzeciwu 
Spółce.

Zawieszenie Umowy

14. Członek Klubu ma prawo do bezpłatnego zawieszenia Umowy na 
łączny okres 2 miesięcy w roku kalendarzowym. Umowa może zostać 
zawieszona na 1 lub 2 pełne miesiące kalendarzowe. Umowa wydłuża 
się o okres zawieszenia. W okresie zawieszenia członkostwa Członek 
Klubu nie jest uprawniony do wstępu do Klubu, a Klub nie jest 
zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz Członka Klubu. W 
przypadku wypowiedzenia umowy w okresie jej zawieszenia, okres 
zawieszenia ustaje.

15. W celu zawieszenia Umowy, Członek Klubu powinien złożyć 
pisemne oświadczenie, na wyznaczonym do tego formularzu 
dostępnym w Klubie, najpóźniej w terminie 7 dni przed początkiem 
miesiąca, od którego Umowa ma zostać zawieszona.

16. W przypadku, gdy zlecenie stałe na obciążanie karty płatniczej 
Członka Klubu nie jest aktywne, a Członek Klubu zalega z płatnościami 
na rzecz Spółki, Spółka może ograniczyć prawa Członka Klubu do 
możliwości bezpłatnego zawieszenia umowy. Spółka może obciążyć 
Członka Klubu kosztami czynności windykacyjnych podjętych przez 
podmiot zewnętrzny na zlecenie Spółki celem uregulowania 
zadłużenia Członka Klubu, w szczególności takich jak: wezwania do 
zapłaty, telefoniczne i sms’owe przypomnienia o zaległych 
płatnościach. Koszty czynności windykacyjnych stanowią 
równowartość ponoszonego przez Spółkę wynagrodzenia podmiotu 
prowadzącego windykację zadłużenia, nie więcej niż 15% zadłużenia i 
nie więcej niż 50 zł. 

17. Członek Klubu, który zawarł Umowę na czas określony 3, 8, 12 lub 
24 miesiące z miesięczną formą płatności, w przypadku utraty 
możliwości regulowania opłat z Umowy z powodu nieprzewidzianej 
utraty pracy lub długotrwałej, ciężkiej choroby uniemożliwiającej mu 
pracę zarobkową, uprawniony jest do przesłania listem poleconym za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Spółki lub 
złożenia w recepcji Klubu wniosku o zawieszenie dokonywania przez 
niego płatności za Umowę na okres maksymalnie 4 miesięcy. W 
przypadku uwzględnienia tego wniosku, Spółka poinformuje Członka 
Klubu o swojej decyzji drogą pisemną.

18. Spółka nie pobiera opłat abonamentowych w przypadku, gdy 
świadczenie przez Spółkę usług jest niemożliwe wskutek okoliczności 
niezależnych od Stron, w szczególności wskutek wystąpienia siły 
wyższej, o ile Spółka nie dostosuje modelu swojej działalności do 
okoliczności i wymagań spowodowanych siłą wyższą, z zamiarem 
kontynuowania przez Spółkę działalności i wypełnieniem zobowiązań 
wynikających z Umowy. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia 
zewnętrzne, niezależne od Stron, takie jak w szczególności: wojna, 
pożar, epidemia, powódź, czy czasowe ograniczenia w prowadzeniu 
działalności gospodarczej wprowadzone przez właściwe organy 
państwowe. 

Wypowiedzenie Umowy

19. Umowa na czas nieokreślony może być wypowiedziana z 
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem 
na koniec miesiąca kalendarzowego.

20. Członek Klubu może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas 
określony lub nieokreślony w każdej chwili, a Spółka zwróci opłaty 
wniesione przez Członka Klubu z góry za okres od dnia wypowiedzenia 
Umowy do pozostałego czasu jej obowiązywania (o ile zostały 
wniesione). Spółka zachowuje prawo do egzekwowania należności 
przewidzianych Umową stanowiące zadłużenie Członka Klubu w dniu 
wypowiedzenia Umowy. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego 
powodu, z wyłączeniem przyczyn określonych w art. 493 lub 495 
Kodeksu cywilnego, Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia na 
rzecz Spółki kary umownej w kwocie odpowiadającej 70% wartości 
sumy opłat pozostałych do zapłaty od dnia wypowiedzenia Umowy do 
końca okresu obowiązywania Umowy, liczonych od ceny regularnej 
brutto karnetu, przy czym kwota kary umownej zostanie powiększona 
o korzyści (w tym m.in. rabaty) udzielone przez Spółkę a otrzymane 
przez Członka Klubu przed wypowiedzeniem Umowy w związku z 
zwarciem Umowy. Za ważny powód rozumie się, między innymi 
rażące bądź powtarzające się naruszenia przez Spółkę postanowień 
niniejszego Regulaminu lub zachowanie Spółki sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

21. Spółka może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas określony lub 
nieokreślony w każdej chwili  przy czym zwróci opłaty wniesione przez 
Członka Klubu z góry za okres od dnia wypowiedzenia Umowy do 
pozostałego czasu jej obowiązywania (o ile zostały wniesione). Spółka 
zachowuje prawo do egzekwowania należności przewidzianych 
Umową stanowiące zadłużenie Członka Klubu w dniu wypowiedzenia 
Umowy. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, z 
wyłączeniem przyczyn określonych w art. 493 lub 495 Kodeksu 
cywilnego, Spółka zobowiązana jest do uiszczenia na rzecz Członka 
Klubu kary umownej w kwocie odpowiadającej 70% wartości sumy 
opłat pozostałych do zapłaty od dnia wypowiedzenia Umowy do 
końca okresu obowiązywania Umowy, liczonych od ceny regularnej 
brutto karnetu, przy czym kwota kary umownej zostanie 
pomniejszona o korzyści (w tym m.in. rabaty) udzielone przez Spółkę a 
otrzymane przez Członka Klubu przed wypowiedzeniem Umowy w 
związku z zwarciem Umowy. Za ważny powód rozumie się, między 
innymi rażące bądź powtarzające się naruszenia przez Konsumenta 
postanowień niniejszego Regulaminu lub zachowanie Konsumenta 
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi 
obyczajami.

22. Wypowiedzenie Umowy powinno zostać złożone przez osobę do 
tego uprawnioną i dokonane w formie pisemnej poprzez złożenie u 
managera Klubu lub wysłanie na adres drugiej Strony listem 
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Odpowiedzialność

23. Członek Klubu może przechowywać na terenie Klubu swoje rzeczy 
wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Spółka udostępnia 
Członkom Klubu niezamykane szafki klubowe. Za odpowiednie 
zabezpieczenie szafki przed dostępem osób trzecich odpowiedzialny 
jest Członek Klubu, który z niej korzysta. Członek Klubu zobowiązany 
jest do zabrania wszystkich swoich rzeczy po zakończeniu treningu i 
przed wyjściem z Klubu. Rzeczy wartościowe Członek Klubu powinien 
pozostawić w domu. Sposób korzystania z szafek Klubu uregulowany 
jest szczegółowo w Regulaminie korzystania z szafek klubowych, który 
jest dostępny w Klubie. 

24. W przypadku, gdy zdarzy się, że Członek Klubu pozostawi rzecz na 
terenie Klubu, będzie miał on możliwość odbioru rzeczy w ciągu 3 dni 
od poinformowania go o pozostawieniu rzeczy na terenie Klubu, o ile 
Spółka będzie w stanie ustalić tożsamość właściciela rzeczy. Odbiór 
rzeczy odbywa się  wyłącznie na recepcji Klubu. Po upływie 
wskazanego terminu, bądź w sytuacji niemożliwości ustalenia 
tożsamości właściciela rzeczy, Spółka postąpi ze znalezionymi 
rzeczami stosownie do postanowień ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 
rzeczach znalezionych. Spółka zastrzega sobie prawo do otwierania 
każdej szafki w Klubie w dowolny sposób po zamknięciu Klubu, celem 
zachowania bezpieczeństwa na terenie Klubu.

25. Na terenie Klubu może działać system monitoringu wizyjnego, a 
jego nagrania mogą stanowić podstawę pociągnięcia do 
odpowiedzialności osób, które nie stosują się do przestrzegania 
niniejszego Regulaminu. Miejsca podlegające rejestracji kamer są 
oznakowane i przedstawione do informacji Członków Klubu. Celem 
monitoringu jest zwiększenie bezpieczeństwa Członków Klubu oraz 
ograniczenie nagannego zachowania.

26. Spółka ma prawo do czasowego, nie dłużej jednak niż 1 miesiąc w 
danym roku kalendarzowym, ograniczenia świadczenia usług i 
częściowego zamknięcia Klubu w celu przeprowadzenia prac 
konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań. W 
przypadku trwałego zamknięcia / likwidacji Klubu w okresie 
obowiązywania umowy z Członkiem Klubu, ten upoważniony jest do 
korzystania z usług innych Klubów pod marką Total Fitness, na terenie 
danej miejscowości. 

27. Spółka ponosi odpowiedzialność wobec Członka Klubu na 
zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

Korzystanie z Klubu

28. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, 
urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z ich 
przeznaczeniem i wynikający z ich właściwości. Członek Klubu ponosi 
materialną odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w Kodeksie 
cywilnym.

29. Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania 
czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania 
podczas korzystania z Klubu.

30.  Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia obuwia kąpielowego 
na gumowej, antypoślizgowej podeszwie w pomieszczeniach takich 
jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe.

31. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu 
zmiennego (innego od tego, w którym Członek Klubu przyszedł do 
Klubu), krytego obuwia sportowego. Członek Klubu, który nie wywiąże 
się z zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie 
mógł skorzystać z usług Klubu.

32. Podmiot gospodarczy świadczący komercyjne usługi na terenie 
Klubu, zobowiązany jest do obligatoryjnego poinformowania 
managera Klubu o zamiarze świadczenia usług na rzecz swoich 
indywidualnych klientów, którzy uprawnieni są do korzystania z Klubu, 
oraz do pozyskania zgody Spółki, pod rygorem zapłaty kary umownej 
w wysokości 10.000 zł.

33. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub 
zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych Członek Klubu, przed 
przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych, 
powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej.

34. Członek Klubu cierpiący na schorzenie cukrzycowe, choroby serca, 
niskie lub wysokie ciśnienie lub inne schorzenie oraz Członek Klubu 
będący w ciąży powinien, przed skorzystaniem z usług Klubu, 
skonsultować się z lekarzem.

35. Zabronione jest korzystanie z usług Klubu przez Członków Klubu 
będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na 
krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, 
betablokerów lub środków uspakajających.

Postanowienia końcowe

36. Do Regulaminu zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory
mogące powstać w związku z zawarciem Umowy oraz z Regulaminem
będą rozpoznawane przez właściwe sądy powszechne.

37. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego 
Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu nie odnosi skutku 
wobec Członków Klubu, których wiąże ze Spółką Umowa. W takim 
przypadku, Członek Klubu związany jest Regulaminem obowiązującym 
w dacie zawierania łączącej go ze Spółką Umowy. 

Podpis Klienta:

…………………………………………………………………………………………………..........


