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c)       w przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony w wyniku dobrowolnej rezygnacji Członka Klubu złożonej on-line w Strefie Klienta na stronie www.cityfit.pl, z miesięcznym okresem
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu, za który należna była opłata członkowska, za wyjątkiem karnetów trenerskich oraz umów zawartych na czas nieokreślony przed dniem 1 marca
2020 roku, których okres wypowiedzenia przypada na koniec okresu, za który należna była opłata członkowska;

c)       w przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony w wyniku dobrowolnej rezygnacji Członka Klubu złożonej on-line w Strefie Klienta na stronie www.cityfit.pl, z miesięcznym
okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu, za który należna była opłata członkowska, za wyjątkiem umów zawartych na czas nieokreślony przed dniem 1 marca 2020 roku,
których okres wypowiedzenia przypada na koniec okresu, za który należna była opłata członkowska;

15) W ramach opłaty członkowskiej Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z zajęć fitness wskazanych w grafiku zajęć bez ograniczeń, z zastrzeżeniem:
a) Na zajęcia fitness obowiązuje rezerwacja, której należy dokonywać poprzez Strefę Klienta. Zapisy na zajęcia uruchamiane są na 48 godzin przed godziną rozpoczęcia się zajęć, z zastrzeżeniem,
iż można zapisać się tylko i wyłącznie na zajęcia, które przypadają w dacie kiedy Karnet jest ważny i opłacony. CityFit jest uprawnione do weryfikacji obecności przed rozpoczęciem
każdorazowych zajęć poprzez wyczytanie imienia i nazwiska Członka Klubu, który dokonał rezerwacji w sposób opisany powyżej, w obecności innych osób. W przypadku braku wolnych miejsc
Członkowie Klubu, którzy nie dokonali wcześniej rezerwacji nie będą mogli brać udziału w zajęciach fitness;

15) W ramach opłaty członkowskiej Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z zajęć wskazanych w grafiku zajęć bez ograniczeń, z zastrzeżeniem:
a) Na zajęcia obowiązuje rezerwacja, której należy dokonywać poprzez Strefę Klienta. Zapisy na zajęcia uruchamiane są na 48 godzin przed godziną rozpoczęcia się zajęć, z
zastrzeżeniem, iż można zapisać się tylko i wyłącznie na zajęcia, które przypadają w dacie kiedy Karnet jest ważny i opłacony. CityFit jest uprawnione do weryfikacji obecności przed
rozpoczęciem każdorazowych zajęć poprzez wyczytanie imienia i nazwiska Członka Klubu, który dokonał rezerwacji w sposób opisany powyżej, w obecności innych osób. W przypadku
braku wolnych miejsc Członkowie Klubu, którzy nie dokonali wcześniej rezerwacji nie będą mogli brać udziału w zajęciach;

25) Posiadacz aktywnej Karty zamierzający skorzystać z oferowanych przez Klub zajęć fitness zobowiązany jest do dokonania rezerwacji zgodnie z zapisami punktu 15a powyżej.

25) Posiadacz aktywnej Karty zamierzający skorzystać z oferowanych przez Klub zajęć zobowiązany jest do dokonania rezerwacji zgodnie z zapisami punktu 15a powyżej.
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w) Klub informuje, iż przedmiotem usługi jest wstęp do Klubu i możliwość skorzystania ze sprzętu znajdującego się na jego terenie. Zajęcia prowadzone w Klubie, są zajęciami
technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
x) Klub nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki i utworów multimedialnych na zajęciach, na siłowni, a także na zajęciach indywidualnych w przestrzeni Klubu.
Obecność muzyki lub/i utworów multimedialnych lub ich brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Członek Klubu deklaruje, że muzyka lub/i utwory multimedialne lub ich
brak nie wpływa na decyzję o zakupie Karnetu, jednocześnie Członek Klubu został poinformowany, że część podmiotów świadczących usługi na terenie Klubu odtwarza utwory muzyczne
lub/i multimedialne dla poprawy własnego nastroju. Członek Klubu taką deklarację składa, zapoznając się i akceptując treść niniejszego Regulaminu.
y) Podmioty świadczące usługi na terenie Klubu prowadzą zajęcia techniczne. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie
komendy głosowe. Wszelka muzyka lub/i utwory multimedialne wykorzystywane w tle, jeśli są używane to tylko i wyłącznie prywatnie przez te podmioty w celu umilenia sobie czasu
pomiędzy nauką poszczególnych figur, sekwencji ruchów lub kombinacji sportowo-rekreacyjnych. Jest to również dla wielu podmiotów sposobem na stres występujący podczas
prezentacji przed grupą.
z) CityFit informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Materiał tak zgormadzony może posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako
materiał dowodowy.
aa) Teren Klubu jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Klubu znajdować się mogą tylko określone osoby, w
określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego Regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły
swobodnie poruszać się po terenie Klubu. Każda próba zakłócenia pracy podmiotów świadczących usługi na terenie Klubu lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich
służb pod zarzutem utrudniania funkcjonowanie Klubu oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających funkcjonowanie Klubu, w skali
godzinowej stawki względem dziennego obrotu Klubu jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnego funkcjonowania Klubu i brakiem możliwości świadczenia usług na rzecz Członków
Klubu.

