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Człokostwo 6b)

b) w przypadku Umów zawartych na czas określny CityFit poinformuje Członka Klubu o zaistniałej zaległości (telefonicznie, mailowo, osobiście, pisemnie lub
b) w przypadku Umów zawartych na czas określny CityFit poinformuje Członka Klubu o zaistniałej zaległości (za pośrednictwem jednego z następujących kanałów: telefonicznie,
poprzez Strefę Klienta) oraz umożliwi uregulowanie płatności. Po upływie 2 miesięcy od wyznaczonego Dnia Płatności nastąpi utrata członkostwa, a Członek mailowo, osobiście, pisemnie lub poprzez Strefę Klienta) oraz umożliwi uregulowanie płatności. Po upływie: (i) 1 miesiąca dla karnetów krótszych niż 12 miesięcy, (ii) 2 miesięcy dla
karnetów dłuższych lub równych 12 miesiącom od wyznaczonego Dnia Płatności w przypadku wystąpienia zaległości z tytułu opłaty członkowskiej nastąpi utrata członkostwa, a
Klubu jest obowiązany uregulować wszelkie zaległe opłaty oraz uiścić na rzecz CityFit kwotę w wysokości 60% sumy opłat, liczonych od ceny regularnej brutto
Członek Klubu jest obowiązany uregulować wszelkie zaległe opłaty oraz uiścić na rzecz CityFit kwotę w wysokości 50 zł za każdy pełny miesiąc, licząc od miesiąca następującego po
karnetu, należnych proporcjonalnie za okres od dnia rozwiązania Umowy do końca okresu na jaki Umowa została zawarta. Powyższa opłata płatna jest w
dacie rozwiązania Umowy, pozostały do końca okresu na jaki Umowa była zawarta.
momencie utraty członkostwa. Cennik ze stawkami regularnymi w poszczególnych Klubach stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
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Człokostwo 7d)

d) w przypadku Umowy zawartej na czas określony, jeżeli niniejszy Regulamin lub przepisy prawa przewidują możliwość wypowiedzenia, w wyniku złożenia w
formie pisemnej rezygnacji z zastrzeżeniem, iż Członek Klubu jest obowiązany uiścić CityFit część wynagrodzenie odpowiadającą dotychczasowym
czynnościom CityFit, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę, w wysokości 60% sumy opłat, liczonych od
ceny regularnej brutto karnetu, należnych proporcjonalnie za okres od dnia rozwiązania Umowy do końca okresu na jaki Umowa została zawarta. Powyższa
opłata płatna jest w momencie złożenia rezygnacji, o której mowa w niniejszym punkcie d. Cennik ze stawkami regularnymi w poszczególnych klubach
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;

d) w przypadku Umowy zawartej na czas określony, jeżeli niniejszy Regulamin lub przepisy prawa przewidują możliwość wypowiedzenia, w wyniku złożenia w formie pisemnej
rezygnacji z zastrzeżeniem, iż Członek Klubu jest obowiązany uiścić CityFit część wynagrodzenie odpowiadającą dotychczasowym czynnościom CityFit, a jeżeli wypowiedzenie
nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę, w wysokości 50 zł za każdy pełny miesiąc, licząc od miesiąca następującego po dacie rozwiązania Umowy,
pozostały do końca okresu na jaki Umowa została zawarta60Powyższa opłata płatna jest w momencie złożenia rezygnacji, o której mowa w niniejszym punkcie d;
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Człokostwo 15b)

brak

b) a) CityFit przysługuje prawo odwołania zajęć wskazanych w grafiku jeżeli na zajęciach nie będzie co najmniej 3 uczestników wcześniej zapisanych zgodnie z pkt a powyżej

POSIADACZE KART MULTISPORT
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18) Z usług CityFit po dokonaniu rejestracji zgodnie z punktem 2a) powyżej mogą korzystać posiadacze wystawionych przez spółkę Benefit System S.A.
aktywnych, kart Plus i Senior zwane dalej karty „Multisport”;
19) Posiadacza karty „Multisport”, na podstawie tej karty oraz dokumentu tożsamości, każdorazowo na teren Klubu wpuszcza obsługa Klubu;
20) Do przywołania obsługi Klubu służy interkom, znajdujący się w lobby Klubu;
21) Rejestracja wizyty w Klubie może odbyć się wyłącznie tuż przed rozpoczęciem korzystania z usługi przez Członka Klubu i wymaga okazania karty
„Multisport” lub weryfikacji uprawnienia klienta do korzystania z usługi;
22) Możliwość wejścia do Klubu uzyskuje się okazując obsłudze Klubu swą kartę „Multisport” oraz dokument tożsamości (dokument na podstawie
którego można stwierdzić tożsamość klienta posługującego się kartą „Multisport”, zawierający imię i nazwisko oraz zdjęcie, wydany przez organ administracji
publicznej (w szczególności dowód osobisty, paszport, karta pobytu, prawo jazdy), organ samorządu zawodowego (legitymacje służbowe) lub szkoły wyższe
(legitymacje studenckie). Dokumentem tożsamości nie są identyfikatory służbowe. Przez dokument tożsamości na potrzeby Regulaminu przyjmuje się
POSIADACZE KART
również okazanie ekranu urządzenia mobilnego klienta zawierający dane osobiste tego klienta wyświetlone za pomocą funkcji mTożsamość dostępnej w
MULTISPORT/ FITPROFIT 18-25)
aplikacji mObywatel). W przypadku, braku dokumentu tożsamości, wejście do Klubu nie jest możliwe.
23) Członek Klubu posługujący się kartą „Multisport” w przypadku awarii terminala zobowiązany jest do pozostawienia podpisu na przedstawionym mu
raporcie wizyt bądź pozostawienia parafy albo inicjałów na wyświetlaczu urządzenia terminalowego, które posiada taką funkcjonalność, bezpośrednio po
rejestracji wizyty na terminalu. Dopiero po zarejestrowaniu wizyty w sposób opisany w zdaniu powyżej, Członek Klubu może wejść do Klubu przez portal. W
przypadku, odmowy złożenia parafy lub inicjałów przez klienta albo parafy albo inicjałów klienta w przypadku urządzeń terminalowych wyposażonych w taką
funkcjonalność, klient nie będzie mógł przejść przez portal;
24) Posiadacz aktywnej karty „Multisport ” jest uprawniony do wejścia na terenie Klubu:
a) od poniedziałku do piątku wyłącznie w godzinach od 6.00 do 22.00;
b) w soboty i niedziele wyłącznie w godzinach od 8:00 do 20:00;
c) w święta wyłącznie w godzinach wskazanych w Klubie;
25) Posiadacz aktywnej karty „Multisport” zamierzający skorzystać z oferowanych przez Klub zajęć fitness zobowiązany jest do dokonania rezerwacji
zgodnie z zapisami punktu 15a powyżej.

Powinno być

POSIADACZE KART MULTISPORT/ FITPROFIT
18) Z usług CityFit po dokonaniu rejestracji zgodnie z punktem 2a) powyżej mogą korzystać posiadacze wystawionych przez spółkę:
a) Benefit System S.A. aktywnych, kart Plus i Senior zwane dalej karty „Multisport”;
b) VanityStyle Sp. z o.o aktywnych kart FitProfit.
dalej łącznie zwane „Kartami”
19) Posiadacza Karty na podstawie tej karty oraz dokumentu tożsamości, każdorazowo na teren Klubu wpuszcza obsługa Klubu;
20) Do przywołania obsługi Klubu służy interkom, znajdujący się w lobby Klubu;
21) Rejestracja wizyty w Klubie może odbyć się wyłącznie tuż przed rozpoczęciem korzystania z usługi przez Członka Klubu i wymaga okazania Karty lub weryfikacji uprawnienia
klienta do korzystania z usługi;
22) Możliwość wejścia do Klubu uzyskuje się okazując obsłudze Klubu swą Kartę oraz dokument tożsamości (dokument na podstawie którego można stwierdzić tożsamość
klienta posługującego się Kartą , zawierający imię i nazwisko oraz zdjęcie, wydany przez organ administracji publicznej (w szczególności dowód osobisty, paszport, karta pobytu,
prawo jazdy), organ samorządu zawodowego (legitymacje służbowe) lub szkoły wyższe (legitymacje studenckie). Dokumentem tożsamości nie są identyfikatory służbowe. Przez
dokument tożsamości na potrzeby Regulaminu przyjmuje się również okazanie ekranu urządzenia mobilnego klienta zawierający dane osobiste tego klienta wyświetlone za pomocą
funkcji mTożsamość dostępnej w aplikacji mObywatel). W przypadku, braku dokumentu tożsamości, wejście do Klubu nie jest możliwe.
23) Członek Klubu posługujący się Kartą w przypadku awarii terminala zobowiązany jest do pozostawienia podpisu na przedstawionym mu raporcie wizyt bądź pozostawienia parafy
albo inicjałów na wyświetlaczu urządzenia terminalowego, które posiada taką funkcjonalność, bezpośrednio po rejestracji wizyty na terminalu. Dopiero po zarejestrowaniu wizyty w
sposób opisany w zdaniu powyżej, Członek Klubu może wejść do Klubu przez portal. W przypadku, odmowy złożenia parafy lub inicjałów przez klienta albo parafy albo inicjałów
klienta w przypadku urządzeń terminalowych wyposażonych w taką funkcjonalność, klient nie będzie mógł przejść przez portal;
24) Posiadacz aktywnej Karty jest uprawniony do wejścia na terenie Klubu:
a) od poniedziałku do piątku wyłącznie w godzinach od 6.00 do 22.00;
b) w soboty i niedziele wyłącznie w godzinach od 8:00 do 20:00;
c) w święta wyłącznie w godzinach wskazanych w Klubie;
25) Posiadacz aktywnej Karty zamierzający skorzystać z oferowanych przez Klub zajęć fitness zobowiązany jest do dokonania rezerwacji zgodnie z zapisami punktu 15a powyżej.
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Umowy zawarte na czas
określony 29)

29) Po upływie okresu obowiązywania Umowy na czas określony, okres jej obowiązywania ulega przedłużeniu na czas nieokreślony po cenach regularnych, które wskazane
29) Po upływie okresu obowiązywania Umowy na czas określony, okres jej obowiązywania ulega przedłużeniu na czas nieokreślony, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze
są w Załączniku nr 2, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu, chyba że Członek Klubu w okresie trwania umowy na czas określony
skutkiem na koniec okresu, chyba że Członek Klubu w okresie trwania umowy na czas określony złoży oświadczenie o braku woli kontynuowania umowy po okresie na jaki została
złoży oświadczenie o braku woli kontynuowania umowy po okresie na jaki została zawarta. Powyższe zdanie nie ma zastosowania do Umów zawartych na czas określony,
zawarta. Powyższe zdanie nie ma zastosowania do Umów zawartych na czas określony, dla których w ostatnim dniu trwania Umowy widnieje zaległość z tytułu opłaty członkowskiej.
dla których w ostatnim dniu trwania Umowy widnieje zaległość z tytułu opłaty członkowskiej.
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Umowy zawarte na czas
określony 31)

31) Członek Klubu, który zakupił karnet na czas określony, z wyłączeniem Członków Klubu, którzy posiadają Pakiet Usług Medycznych, może zamrozić swoje członkostwo 31) Członek Klubu, który zakupił karnet na czas określony, z wyłączeniem Członków Klubu, którzy posiadają Pakiet Usług Medycznych lub dokonali płatności za karnet jednorazowo z
góry, może zamrozić swoje członkostwo logując się do Strefy Klienta w zamian za comiesięczną opłatę na rzecz CityFit. Zamrożenie skutkuje od pierwszego dnia po zakończeniu
logując się do Strefy Klienta w zamian za comiesięczną opłatę na rzecz CityFit. Zamrożenie skutkuje od pierwszego dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego w trakcie,
którego Członek Klubu złożył dyspozycję zamrożenia i powoduje przerwanie biegu trwania Umowy na czas określony, który zaczyna biec na nowo od momentu odmrożenia okresu rozliczeniowego w trakcie, którego Członek Klubu złożył dyspozycję zamrożenia i powoduje przerwanie biegu trwania Umowy na czas określony, który zaczyna biec na nowo
członkostwa.
od momentu odmrożenia członkostwa.
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płatności 32c)i)
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załacznik nr 2

c) Opłaty członkowskie za kolejne okresy oraz płatności tytułem naprawienia szkody w wysokości 60% sumy opłat liczonych od ceny regularnej brutto karnetu, należnych
proporcjonalnie za okres od dnia rozwiązania Umowy do końca okresu na jaki Umowa została zawarta (cena regularna karnetu jest wskazana w Załaczniku nr 2) wnoszone c) Opłaty członkowskie za kolejne okresy oraz płatności tytułem naprawienia szkody w wysokości 50 zł za każdy pełny miesiąc, licząc od miesiąca następującego po dacie rozwiązania
Umowy, pozostały do końca okresu na jaki Umowa została zawarta wnoszone są za pomocą dwóch metod płatności:
są za pomocą dwóch metod płatności:
i) Użycie karty kredytowej/debetowej z funkcją płatności internetowych uprawniającego CityFit do obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu
i) użycie karty kredytowej/debetowej z funkcją płatności internetowych uprawniającego CityFit do obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu, pełną należną kwotą z
tytułu opłaty członkowskiej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym pozostawania Członkiem Klubu, a także płatności tytułem opłaty członkowskiej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym pozostawania Członkiem Klubu, a także płatności tytułem naprawienia szkody
naprawienia szkody w wysokości 60% sumy opłat liczonych od ceny regularnej brutto karnetu, należnych proporcjonalnie za okres od dnia rozwiązania Umowy do końca w wysokości 50 zł za każdy pełny miesiąc, licząc od miesiąca następującego po dacie rozwiązania Umowy, pozostały do końca okresu na jaki Umowa została zawarta bez konieczności
okresu na jaki Umowa została zawarta (cena regularna karnetu jest wskazana w Załaczniku nr 2) bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu lub
zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu lub

celowo usunięty

