WARUNKI CZŁONKOSTWA
Niniejsza umowa zostaje zawarta w formie Formularza
Członkowskiego pomiędzy CALIFORNIA FITNESS SIŁOWNIA
Katarzyna Kowal, Ul. Małopolska 42A, 54-032 Wrocław NIP:
8942944834, zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM, w skrócie dla
potrzeb niniejszej umowy California, a Kupującym, zwanym
Członkiem Klubu.
PRZYSTĄPIENIE
1. Członkami Klubu mogą być osoby pełnoletnie.
2. Członkiem Klubu może być także osoba, która ukończyła
16 rok życia za pisemną zgodą jej przedstawiciela
ustawowego (rodzica, opiekuna) i po podpisaniu
Formularza Członkowskiego zarówno przez osobę
niepełnoletnią jak i przez jej przedstawiciela ustawowego.
W tekście pisemnej zgody przedstawiciel ustawowy
powinien wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za osobę
niepełnoletnią będącą Członkiem klubu.
3. Członek Klubu może posiadać w tym samym czasie tylko
jedną kartę członkowską.
4. Członkostwo powstaje po podpisaniu wypełnionego
Formularza Członkowskiego i określeniu w nim okresu
trwania członkostwa i uiszczeniu należnej opłaty.
5. Klub zastrzega sobie możliwość do zmiany lokalizacji
wykonywanej usługi zapewniając standard nie niższy niż
dotychczasowy.
ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
Członkostwo upoważnia do wstępu na obiekt i korzystania z
całej infrastruktury Klubu wskazanego w Formularzu
Członkowskim. Korzystanie obejmuje również uczestnictwo w
zajęciach rekreacyjno sportowych prowadzonych przez
instruktorów. Opłata wraz z należnym podatkiem VAT wliczona
jest w cenę karty członkowskiej i nie stanowi dodatkowego
kosztu dla członka klubu. Ilość zajęć rekreacyjno- sportowych,
w których może uczestniczyć Uczestnictwo w zajęciach jest
rejestrowane. Wyjątek stanowią usługi wymienione w cenniku
usług dodatkowych. Cennik usług dodatkowych dostępny jest
na stronie internetowej www.californiafit.pl.
PŁATNOŚCI
1. Za usługi oferowane przez Klub, Klient zobowiązany jest do
uiszczenia opłat wg stawki wskazanej w Formularzu
Członkowskim.
2. Pierwsza rata miesięczna płatna jest w dniu podpisania
Formularza Członkowskiego i stanowi zapłatę za pierwszy
miesiąc korzystania z usług Klubu, a każda następna
płatna jest z góry do dnia n-tego każdego miesiąca.Za n-ty
dzień uznaje się dzień podpisania umowy. Za dzień zapłaty
uznaje się dzień wpływu środków na konto Sprzedającego
lub w przypadku płatności gotówką, dzień wpłaty.
3. W okresie trwania członkostwa wysokość miesięcznej raty
ustalona na dzień podpisania Formularza Członkowskiego
nie ulega zmianie.
4. W przypadku podpisania umowy na okres 6 miesięcy, w
dniu podpisania umowy pobierana jest oplata za pierwszy i
ostatni miesiąc członkostwa.
5. W przypadku podpisania umowy na okres 12 miesięcy, w
dniu podpisania umowy pobierana jest opłata za pierwszy
miesiąc oraz ostatnie dwa miesiące członkostwa.
CZAS TRWANIA CZŁONKOSTWA
1. Minimalny okres trwania członkostwa określony jest w
„Formularzu Członkowskim" podpisanym przez Klienta.
2. Członkostwo zaczyna obowiązywać z datą podpisania
„Formularza Członkowskiego" i wniesienia opłaty.
3. Po upływie okresu trwania członkostwa umowa ulega
automatycznemu - rozwiązaniu.
4. W celu kontynuacji korzystania z usług Klubu, Klient
zobowiązany jest podpisać nowy „Formularz Członkowski",
na warunkach obowiązujących na dzień podpisania nowego
„Formularza Członkowskiego".

ROZWIĄZANIE CZŁONKOSTWA PRZEZ CZŁONKA KLUBU
Członek Klubu ma prawo do odstąpienia od zgłoszenia
członkowskiego bez podania przyczyny w terminie 10 dni
licząc od dnia podpisania Formularza Członkowskiego, po
uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji
wypełniając Formularz Rezygnacyjny. Zwrot wpłaconej kwoty
zostanie przekazany Członkowi Klubu na wskazany w
Formularzu Rezygnacyjnym numer konta bankowego w
terminie 14 dni od daty doręczenia Formularza
Rezygnacyjnego (w przypadku płatności na konto). W
przypadku opłaty gotówką zwrot kwoty nastąpi w formie
gotówki na podstawie wypełnionego Formularza
Rezygnacyjnego.
ZAWIESZENIE CZŁONKOSTWA
1. Członek Klubu ma prawo do zawieszenia członkostwa na
okres choroby lub rekonwalescencji nie krótszy niż 7 dni i w
tym czasie nie może korzystać z usług Klubu. W takim
przypadku o tym fakcie powinien bezzwłocznie pisemnie
powiadomić pracownika działu sprzedaży oraz dostarczyć
zaświadczenie lekarskie potwierdzające okres choroby lub
rekonwalescencji. W związku z powyższym członkostwo
wydłuża się o czas choroby lub rekonwalescencji.
1. Członek Klubu ma możliwość zawieszenia członkostwa bez
podania przyczyny raz w roku, na czas określony 30 dni
(wyjątek stanowi okres od 01 lipca do 30 sierpnia). W
przypadku zamiaru zawieszenia członkostwa na okres
dłuższy, Członek Klubu zobowiązany jest do indywidualnego
ustalenia zakresu zawieszenia z Managerem Klubu.
2. W okresie zawieszenia członkostwa opłacanego w ratach
miesięcznych obowiązek płacenia należnej składki
miesięcznej ustaje, a członkostwo wydłuża się o okres jego
zawieszenia. Po zakończeniu okresu zawieszenia
członkostwa, obowiązek płacenia zostaje wznowiony i trwa
do momentu zakończenia przedłużonego okresu.
3. W przypadku zawieszenia członkostwa płatnego w systemie
jednorazowym członkostwo zostaje wydłużone o okres jego
zawieszenia.
4. O planowanym zawieszeniu członkostwa, Członek klubu
zobowiązany jest zawiadomić pracownika działu sprzedaży
pisemnie lub mailowo na adres mailowy pracownika działu
sprzedaży Klubu, w którym został podpisany Formularz
Członkowski, najpóźniej w dniu rozpoczęcia okresu
zawieszenia i podpisać Formularz Zawieszenia Członkostwa.
5. Członek Klubu ma prawo do dokonania cesji swoich praw z
tytułu członkowstwa w Klubie na inną osobę wg jednego z
wariantów:
a) Cesja przenosząca prawa bezterminowo: Członek Klubu i
jego następca praw członkowskich osobiście zgłaszają ten
fakt pracownikowi działu sprzedaży dokonując rozliczeń za
zobowiązania przeszłe i przyszłe. Po uregulowaniu
zobowiązań wszystkie prawa przechodzą na nowego
członka Klubu. Nowy Członek Klubu nie może dokonać cesji
nabytych praw na kolejnego następcę.
b) Cesja przenosząca prawa na minimum 3 tygodniowy okres
(cesja tymczasowa): Członek Klubu i jego tymczasowy
następca praw osobiście zgłaszają ten fakt pracownikowi
działu sprzedaży podpisując stosowny Formularz Cesji. Po
zakończeniu okresu tej cesji dotychczasowy Członek Klubu
nabywa ponownie wszystkie prawa członkowskie i ponosi
odpowiedzialność za zobowiązania w czasie całego okresu
trwania członkostwa tj. swoje i okresowego posiadacza
praw.
KARTA CZŁONKOWSKA (KARNET)
1. Karta Członkostwa jest imienna i bez zgody Klubu nie może
być udostępniana osobom trzecim. Korzystanie z karty
członkowskiej przez osobę, która nie podpisywała
Formularza Członkowskiego traktowane jest jako rażące
naruszenie Regulaminu Klubu.
2. W przypadku zgubienia Karty Członkowskiej, Członek Klubu
powinien niezwłocznie zawiadomić pracownika Klubu celem
wydania duplikatu karty, za opłatą w wysokości 10,00 zł.
3. Za Kartę Członkowską pobierana jest jednorazowa, zwrotna
kaucja w wysokości 10,00 zł.

