
 
Załącznik nr 1 do OWU obowiązujący od dnia 4 marca 2020 r. 

 
 

OFERTA 
 
KARNET SIMPLE 
 

1. Karnet SIMPLE  uprawnia Członka Klubu do korzystania z dostępnej w Klubie siłowni, strefy 
wellness, basenu oraz zajęć grupowych w pełnych godzinach otwarcia Klubu. 

2. Karnet SIMPLE to umowa zawarta na czas nieokreślony. 
3. Karnet SIMPLE to Karnet HOME (Klubowy) uprawniający do korzystania z jednego Klubu,  

w którym został zakupiony lub, który został wybrany w ramach zakupu przez Internet. 
4. Każda ze stron ma prawo rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. 
5. Okresy rozliczeniowe, z zastrzeżeniem ust. 7, równe są miesiącom kalendarzowym. 
6. Płatność za Karnet SIMPLE  odbywa się w okresach rozliczeniowych, z góry za dany miesiąc 

kalendarzowy i realizowana jest wyłącznie poprzez system płatności cyklicznych "Espago". 
7. W przypadku świadczenia usług przez niepełny miesiąc okres rozliczeniowy jest krótszy  

i pobierana jest opłata proporcjonalna do liczby dni obowiązywania Karnetu w danym miesiącu 
kalendarzowym. 

8. W przypadku gdy Karnet SIMPLE  jest pierwszym Karnetem zakupionym w My Fitness Place 
pobierana jest dodatkowo Opłata Członkowska związana z założeniem konta oraz wydaniem 
karty członkowskiej w kwocie wskazanej w Cenniku, stanowiącym Załącznik nr 2 do OWU. 

 
KARNET SIMPLE MAX 
 

1. Karnet  SIMPLE  MAX uprawnia Członka Klubu do korzystania z dostępnej w Klubie siłowni, strefy 
wellness, basenu oraz zajęć grupowych w pełnych godzinach otwarcia Klubu. 

2. Karnet SIMPLE MAX to umowa zawarta na czas nieokreślony. 
3. Karnet SIMPLE MAX to Karnet ze wskazaniem Klubu macierzystego.  
4. Każda ze stron ma prawo rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. 
5. Okresy rozliczeniowe, z zastrzeżeniem ust. 7, równe są miesiącom kalendarzowym. 
6. Płatność za Karnet FLEXI MAX odbywa się w okresach rozliczeniowych, z góry za dany miesiąc 

kalendarzowy i realizowana jest wyłącznie poprzez system płatności cyklicznych "Espago". 
7. W przypadku świadczenia usług przez niepełny miesiąc okres rozliczeniowy jest krótszy  

i pobierana jest opłata proporcjonalna do liczby dni obowiązywania Karnetu w danym miesiącu 

kalendarzowym. 

8. W przypadku gdy Karnet SIMPLE  MAX jest pierwszym Karnetem zakupionym w My Fitness Place 

pobierana jest dodatkowo Opłata Członkowska związana z założeniem konta oraz wydaniem 

karty członkowskiej w kwocie wskazanej w Cenniku, stanowiącym Załącznik nr 2 do OWU. 

KARNET FLEXI 
 

1. Karnet FLEXI uprawnia Członka Klubu do korzystania z dostępnej w Klubie siłowni, strefy 
wellness, basenu oraz zajęć grupowych w pełnych godzinach otwarcia Klubu przez okres 
jednego miesiąca od dnia jego aktywacji. 

2. Karnet FLEXI to Karnet HOME (Klubowy) uprawniający do korzystania z jednego Klubu, w którym 
został zakupiony. 

3. Płatność za KARNET FLEXI odbywa się jednorazowo, z góry w recepcji Klubu gotówką lub kartą. 



4. W przypadku gdy Karnet FLEXI jest pierwszym Karnetem zakupionym w My Fitness Place 
pobierana jest dodatkowo Opłata Członkowska związana z założeniem konta oraz wydaniem 
karty członkowskiej w kwocie wskazanej w Cenniku, stanowiącym Załącznik nr 2 do OWU. 

 
KARNET FLEXI MAX 
 

1. Karnet FLEXI MAX uprawnia Członka Klubu do korzystania z dostępnej w Klubie siłowni, strefy 
wellness, basenu oraz zajęć grupowych w pełnych godzinach otwarcia Klubu przez okres 
jednego miesiąca od dnia jego aktywacji. 

2. Karnet FLEXI MAX to Karnet ze wskazaniem Klubu macierzystego. 
3. Płatność za KARNET FLEXI MAX odbywa się jednorazowo, z góry w recepcji Klubu gotówką lub 

kartą. 
4. W przypadku gdy Karnet FLEXI MAX jest pierwszym Karnetem zakupionym w My Fitness Place 

pobierana jest dodatkowo Opłata Członkowska związana z założeniem konta oraz wydaniem 
karty członkowskiej w kwocie wskazanej w Cenniku, stanowiącym Załącznik nr 2 do OWU. 

 
KARNET COMFORT PŁATNOŚĆ RATALNA 
 

1. Karnet COMFORT PŁATNOŚĆ RATALNA uprawnia Członka Klubu do korzystania z dostępnej w 
Klubie siłowni, strefy wellness, basenu oraz zajęć grupowych w pełnych godzinach otwarcia 
Klubu. 

2. Karnet COMFORT PŁATNOŚĆ RATALNA, to umowa zawarta na 12 miesięcy (z zastrzeżeniem 
skorzystania z prawa do jej zawieszenia, o którym mowa w ust. 9), z możliwością jej 
wcześniejszego wypowiedzenia przez każdą ze stron, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. 

3. Dokonując zakupu KARNETU COMFORT PŁATNOŚĆ RATALNA Członek Klubu otrzymuje rabat 
wynikający z zawarcia umowy na okres 12 miesięcy, względem regularnej ceny, którą stanowi 
cena za Karnet Miesięczny, określona w Cenniku. Wysokość rabatu stanowi iloczyn pełnych 
miesięcy faktycznego obowiązywania umowy oraz różnicy pomiędzy regularną ceną 
przewidzianą w Cenniku za KARNET FLEXI w tym samym Klubie w dniu zawarcia umowy, a 
miesięczna ratą za KARNET COMFORT PŁATNOŚĆ RATALNA (tj.: liczba miesięcy korzystania z 
Karnetu x (cena za Karnet FLEXI – wartość raty za pełny okres rozliczeniowy) – dalej, jako 
„Rabat”. 

4. W przypadku wypowiedzenia przez Członka Klubu umowy przed upływem 12 miesięcy od dnia 
jej aktywacji Członek Klubu zobowiązany będzie do zapłaty kwoty udzielonego Rabatu. 

5. Karnet COMFORT PŁATNOŚĆ RATALNA to Karnet HOME (Klubowy) uprawniający do korzystania 
z jednego Klubu, w którym został zakupiony, klub który został wybrany w ramach zakupu przez 
Internet. 

6. Okresy rozliczeniowe, z zastrzeżeniem ust. 8, równe są miesiącom kalendarzowym. 
7. Płatność za Karnet COMFORT PŁATNOŚĆ RATALNA odbywa się w okresach rozliczeniowych, z 

góry za dany miesiąc kalendarzowy i realizowana jest: 
a. poprzez system płatności cyklicznych "Espago"; 
b. w recepcji Klubu gotówką lub kartą (w tym przypadku cena Karnetu jest większa o 15 zł 

miesięcznie) – nie dotyczy zakupu za pośrednictwem strony internetowej 
www.myfitnessplace.pl. 

8. W przypadku świadczenia usług przez niepełny miesiąc (pierwszy oraz ostatni) okres 
rozliczeniowy jest krótszy i pobierana jest opłata proporcjonalna do liczby dni obowiązywania 
Karnetu w danym miesiącu kalendarzowym. 

9. W ramach Karnetu COMFORT PŁATNOŚĆ RATALNA My Fitness Place umożliwia skorzystanie z 
opcji zawieszenia Karnetu: 
a. z dowolnej przyczyny, dwukrotnie w podstawowym okresie obowiązywania umowy na okres 

od 7, 14 lub 21 dni; 



b. na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego niemożność 
korzystania z usług Klubu, na okres wskazany w tym dokumencie, jednak nie dłuższy, niż 3 
miesiące. 

10. Po upływie podstawowego okresu obowiązywania Umowy (12 miesięcy plus ewentualne okresy 
zawieszenia), o ile Członek Klubu nie złoży wcześniej oświadczenia o chęci jej zakończenia z 
upływem tego okresu (oświadczenie takie może zostać złożone w dowolnym momencie po 
zawarciu umowy), umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony. Wysokość 
miesięcznej opłaty pozostaje bez zmian. W przypadku przekształcenia umowy na czas 
nieokreślony uprawnienie do zawieszenia umowy, o którym mowa w ust. 9 lit. a nie przysługuje. 

11. Po przejściu umowy w umowę na czas nieokreślony każda ze stron może ją rozwiązać z 
zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu 
rozliczeniowego. 

12. W przypadku gdy Karnet COMFORT PŁATNOŚĆ RATALNA jest pierwszym Karnetem zakupionym 
w My Fitness Place pobierana jest dodatkowo Opłata Członkowska związana z założeniem konta 
oraz wydaniem karty członkowskiej w kwocie wskazanej w Cenniku, stanowiącym Załącznik nr 2 
do OWU. 
 

KARNET COMFORT MAX PŁATNOŚĆ RATALNA 
 

1. Karnet COMFORT MAX PŁATNOŚĆ RATALNA uprawnia Członka Klubu do korzystania z dostępnej 
w Klubie siłowni, strefy wellness, basenu oraz zajęć grupowych w pełnych godzinach otwarcia 
Klubu. 

2. Karnet COMFORT MAX PŁATNOŚĆ RATALNA to umowa zawarta na 12 miesięcy (z zastrzeżeniem 
skorzystania z prawa do jej zawieszenia, o którym mowa w ust. 9), z możliwością jej 
wcześniejszego wypowiedzenia przez każdą ze stron, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. 

3. Dokonując zakupu KARNETU COMFORT MAX PŁATNOŚĆ RATALNA Członek Klubu otrzymuje 
rabat wynikający z zawarcia umowy na okres 12 miesięcy, względem regularnej ceny, którą 
stanowi cena za Karnet Miesięczny, określona w Cenniku. Wysokość rabatu stanowi iloczyn 
pełnych miesięcy faktycznego obowiązywania umowy oraz różnicy pomiędzy regularną ceną 
przewidzianą w Cenniku za KARNET FLEXI MAX w dniu zawarcia umowy, a miesięczna ratą za 
KARNET COMFORT MAX PŁATNOŚĆ RATALNA (tj.: liczba miesięcy korzystania z Karnetu x (cena 
za Karnet FLEXI MAX – wartość raty za pełny okres rozliczeniowy) – dalej, jako „Rabat”. 

4. W przypadku wypowiedzenia przez Członka Klubu umowy przed upływem 12 miesięcy od dnia 
jej aktywacji Członek Klubu zobowiązany będzie do zapłaty kwoty udzielonego Rabatu. 

5. Karnet COMFORT MAX PŁATNOŚĆ RATALNA to Karnet ze wskazaniem Klubu macierzystego.  
6. Okresy rozliczeniowe, z zastrzeżeniem ust. 8, równe są miesiącom kalendarzowym. 
7. Płatność za Karnet COMFORT MAX PŁATNOŚĆ RATALNA odbywa się w okresach 

rozliczeniowych, z góry za dany miesiąc kalendarzowy i realizowana jest: 
a. poprzez system płatności cyklicznych "Espago"; 
b. w recepcji Klubu gotówką lub kartą (w tym przypadku cena Karnetu jest większa o 15 zł 

miesięcznie) – nie dotyczy zakupu za pośrednictwem strony internetowej 
www.myfitnessplace.pl. 

8. W przypadku świadczenia usług przez niepełny miesiąc (pierwszy oraz ostatni) okres 
rozliczeniowy jest krótszy i pobierana jest opłata proporcjonalna do liczby dni obowiązywania 
Karnetu w danym miesiącu kalendarzowym. 

9. W ramach Karnetu COMFORT MAX PŁATNOŚĆ RATALNA My Fitness Place umożliwia 
skorzystanie z opcji zawieszenia Karnetu: 
a. z dowolnej przyczyny, dwukrotnie w podstawowym okresie obowiązywania umowy na okres 

od 7, 14 lub 21 dni; 



b. na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego niemożność 
korzystania z usług Klubu, na okres wskazany w tym dokumencie, jednak nie dłuższy, niż 3 
miesiące. 

10. Po upływie podstawowego okresu obowiązywania Umowy (12 miesięcy plus ewentualne okresy 
zawieszenia), o ile Członek Klubu nie złoży wcześniej oświadczenia o chęci jej zakończenia z 
upływem tego okresu (oświadczenie takie może zostać złożone w dowolnym momencie po 
zawarciu umowy), umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony. Wysokość 
miesięcznej opłaty pozostaje bez zmian. W przypadku przekształcenia umowy na czas 
nieokreślony uprawnienie do zawieszenia umowy, o którym mowa w ust. 9 lit. a nie przysługuje. 

11. Po przejściu umowy w umowę na czas nieokreślony każda ze stron może ją rozwiązać z 
zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu 
rozliczeniowego. 

12. W przypadku gdy Karnet COMFORT MAX PŁATNOŚĆ RATALNA jest pierwszym Karnetem 
zakupionym w My Fitness Place pobierana jest dodatkowo Opłata Członkowska związana z 
założeniem konta oraz wydaniem karty członkowskiej w kwocie wskazanej w Cenniku, 
stanowiącym Załącznik nr 2 do OWU. 

 
KARNET COMFORT PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA  
 

1. Karnet COMFORT PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA uprawnia do korzystania z dostępnej w Klubie 
siłowni, strefy wellness, basenu oraz zajęć grupowych w pełnych godzinach otwarcia Klubu. 

2. Karnet COMFORT PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA to umowa zawarta na 12 miesięcy 
kalendarzowych, z możliwością jej wcześniejszego wypowiedzenia przez każdą ze stron z 
zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu 
rozliczeniowego.  

3. W przypadku skorzystania z prawa do wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron My Fitness 
Place zwraca uiszczoną opłatę proporcjonalnie za niewykorzystane miesiące. Jeżeli z prawa do 
wypowiedzenia skorzystał Członek Klubu lub wypowiedzenie umowy nastąpiło przez My Fitness 
Place, jednak z winy Członka Klubu, zwracana opłata za niewykorzystane miesiące pomniejszona 
jest o wartość udzielonego Rabatu, o którym mowa w ust. 4. 

4. Dokonując zakupu KARNETU COMFORT PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA Członek Klubu otrzymuje 
rabat wynikający z zawarcia umowy na okres 12 miesięcy, względem regularnej ceny, którą 
stanowi cena za Karnet FLEXI, określona w Cenniku. Wysokość rabatu stanowi iloczyn pełnych 
miesięcy obowiązywania umowy oraz różnicy pomiędzy regularną ceną przewidzianą w Cenniku 
za KARNET FLEXI w dniu zawarcia umowy, a 1/12 ceny za KARNET COMFORT PŁATNOŚĆ 
JEDNORAZOWA (tj.: liczba miesięcy korzystania z Karnetu x (cena za Karnet FLEXI– 1/12 KARNET 
COMFORT PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA) – dalej, jako „Rabat”. 

5. Karnet COMFORT PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA to Karnet HOME – Klubowy uprawniający do 
korzystania z jednego Klubu, w którym został zakupiony, klub który został wybrany w ramach 
zakupu przez Internet. 

6. Płatność za Karnet COMFORT PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA odbywa się jednorazowo, z góry w 
recepcji Klubu gotówką lub kartą lub za pośrednictwem strony internetowej. 

7. W przypadku gdy Karnet COMFORT PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA jest pierwszym Karnetem 
zakupionym w My Fitness Place pobierana jest dodatkowo Opłata Członkowska związana z 
założeniem konta oraz wydaniem karty członkowskiej w kwocie wskazanej w Cenniku, 
stanowiącym Załącznik nr 2 do OWU.  

 
KARNET COMFORT MAX PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA 

 
1. Karnet COMFORT MAX PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA uprawnia do korzystania z dostępnej w 

Klubie siłowni, strefy wellness, basenu oraz zajęć grupowych w pełnych godzinach otwarcia 
Klubu. 



2. Karnet COMFORT MAX PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA to umowa zawarta na 12 miesięcy 
kalendarzowych, z możliwością jej wcześniejszego wypowiedzenia przez każdą ze stron z 
zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu 
rozliczeniowego.  

3. W przypadku skorzystania z prawa do wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron My Fitness 
Place zwraca uiszczoną opłatę proporcjonalnie za niewykorzystane miesiące. Jeżeli z prawa do 
wypowiedzenia skorzystał Członek Klubu lub wypowiedzenie umowy nastąpiło przez My Fitness 
Place, jednak z winy Członka Klubu, zwracana opłata za niewykorzystane miesiące pomniejszona 
jest o wartość udzielonego Rabatu, o którym mowa w ust. 4. 

4. Dokonując zakupu KARNETU COMFORT MAX PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA Członek Klubu 
otrzymuje rabat wynikający z zawarcia umowy na okres 12 miesięcy, względem regularnej ceny, 
którą stanowi cena za Karnet FLEXI MAX, określona w Cenniku. Wysokość rabatu stanowi iloczyn 
pełnych miesięcy obowiązywania umowy oraz różnicy pomiędzy regularną ceną przewidzianą w 
Cenniku za KARNET FLEXI MAX w dniu zawarcia umowy, a 1/12 ceny za KARNET COMFORT MAX 
PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA (tj.: liczba miesięcy korzystania z Karnetu x (cena za Karnet FLEXI 
MAX – 1/12 KARNET COMFORT MAX PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA) – dalej, jako „Rabat”. 

5. Karnet COMFORT MAX PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA to Karnet ze wskazaniem Klubu 
Macierzystego. 

6. Płatność za Karnet COMFORT MAX PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA odbywa się jednorazowo, z góry 
w recepcji Klubu gotówką lub kartą lub za pośrednictwem strony internetowej. 

7. W przypadku gdy Karnet COMFORT MAX PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA jest pierwszym Karnetem 
zakupionym w My Fitness Place pobierana jest dodatkowo Opłata Członkowska związana z 
założeniem konta oraz wydaniem karty członkowskiej w kwocie wskazanej w Cenniku, 
stanowiącym Załącznik nr 2 do OWU.  

 
KARNET STUDENT/UCZEŃ 
 

1. Karnet STUDENT/UCZEŃ  przeznaczony jest dla uczniów oraz studentów do ukończenia 26 roku 
życia. Zakup Karnetu STUDENT/UCZEŃ wymaga posiadania dokumentu, potwierdzającego 
prawo do jego nabycia (ważna legitymacja szkolna lub studencka). 

2. Karnet STUDENT/UCZEŃ uprawnia do korzystania z dostępnej w Klubie siłowni, strefy wellness, 
basenu oraz zajęć grupowych: 

a) od poniedziałku do piątku od godziny otwarcia Klubu do godziny 16:00; 
b) w soboty i niedziele w pełnych godzinach otwarcia Klubu. 

3. Karnet STUDENT/UCZEŃ to Karnet ze wskazaniem Klubu Macierzystego. 
4. O ile którakolwiek ze Stron nie skorzysta z prawa do wcześniejszego rozwiązania umowy, Karnet 

STUDENT/UCZEŃ rozwiązuje się z upływem 12 miesięcy od dnia aktywacji Karnetu. 
5. Każda ze stron ma prawo rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. 
6. Okresy rozliczeniowe, z zastrzeżeniem ust. 8, równe są miesiącom kalendarzowym. 
7. Płatność za Karnet STUDENT/UCZEŃ odbywa się w okresach rozliczeniowych, z góry za dany 

miesiąc kalendarzowy i realizowana jest: 
a. poprzez system płatności cyklicznych "Espago"; 
b. w recepcji Klubu gotówką lub kartą (w tym przypadku cena Karnetu jest większa o 15 zł 

miesięcznie) – nie dotyczy zakupu za pośrednictwem strony internetowej 
www.myfitnessplace.pl. 

8. W przypadku świadczenia usług przez niepełny miesiąc (pierwszy oraz ostatni) okres 
rozliczeniowy jest krótszy i pobierana jest opłata proporcjonalna do liczby dni obowiązywania 
Karnetu w danym miesiącu kalendarzowym. 

9. W przypadku gdy Karnet STUDENT/UCZEŃ jest pierwszym Karnetem zakupionym w My Fitness 
Place pobierana jest dodatkowo Opłata Członkowska związana z założeniem konta oraz 



wydaniem karty członkowskiej w kwocie wskazanej w Cenniku, stanowiącym Załącznik nr 2 do 
OWU. 

 
KARNET SENIOR 
 

1. Karnet SENIOR przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 60 rok życia. Zakup Karnetu SENIOR 
wymaga posiadania dokumentu, potwierdzającego prawo do jego nabycia (dokument 
tożsamości).  

2. Karnet SENIOR uprawnia Członka Klubu do korzystania z dostępnej w Klubie siłowni, strefy 
wellness, basenu oraz zajęć grupowych w pełnych godzinach otwarcia Klubu. 

3. Karnet SENIOR to umowa zawarta na czas nieokreślony. 
4. Karnet SENIOR to Karnet ze wskazaniem Klubu Macierzystego. 
5. Członek Klubu ma prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie przy czym rozwiązanie 

umowy nastąpi z końcem obecnego okresu rozliczeniowego.  

6. My Fitness Place ma prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. 

7. Okresy rozliczeniowe, z zastrzeżeniem ust. 9, równe są miesiącom kalendarzowym. 

8. Płatność za Karnet SENIOR odbywa się w okresach rozliczeniowych, z góry za dany miesiąc 

kalendarzowy i realizowana jest: 

a. poprzez system płatności cyklicznych "Espago"; 

b. w recepcji Klubu gotówką lub kartą – nie dotyczy zakupu za pośrednictwem strony 

internetowej www.myfitnessplace.pl. 

9. W przypadku świadczenia usług przez niepełny miesiąc okres rozliczeniowy jest krótszy i 

pobierana jest opłata proporcjonalna do liczby dni obowiązywania Karnetu w danym miesiącu 

kalendarzowym. 

10. W przypadku gdy Karnet SENIOR jest pierwszym Karnetem zakupionym w My Fitness Place 
pobierana jest dodatkowo Opłata Członkowska związana z założeniem konta oraz wydaniem 
karty członkowskiej w kwocie wskazanej w Cenniku, stanowiącym Załącznik nr 2 do OWU. 
 

ZAPROSZENIE DO KLUBU 
 

1. W My Fitness Place funkcjonują JEDNORAZOWE oraz OKRESOWE ZAPROSZENIA DO KLUBU.  
2. Z JEDNORAZOWEGO ZAPROSZENIA DO KLUBU skorzystać mogą wyłącznie osoby, które do tej 

pory nie posiadały statusu Członka Klubu w ogóle, bądź posiadały go wcześniej, ale ich status 
Członka Klubu wygasł, co najmniej 3 miesiące przed skorzystaniem z ZAPROSZENIA DO KLUBU. 

3. W ramach JEDNORAZOWEGO ZAPROSZENIA DO KLUBU Członek Klubu uprawniony jest do 
jednorazowego skorzystania z siłowni, strefy wellness, basenu oraz jednych zajęć fitness. 

4. Członkowie klubu którzy posiadają aktywny karnet mogą skorzystać z OKRESOWEGO 
ZAPROSZENIA DO KLUBU w zakresie, w jakim zakres uprawnień wynikających z OKRESOWEGO 
ZAPROSZENIA DO KLUBU przekracza zakres uprawnień wynikających z posiadanego Karnetu.  

5. W ramach OKRESOWEGO ZAPROSZENIA DO KLUBU Członek Klubu może korzystać z usług Klubu 
przez okres wskazany w ZAPROSZENIU DO KLUBU. 

6. Za skorzystanie z ZAPROSZENIA DO KLUBU My Fitness Place nie pobiera opłaty. 
7. ZAPROSZENIE DO KLUBU uprawnia do korzystania z usług Klubu w pełnych godzinach jego 

otwarcia. 
8. W celu potwierdzenia uprawnień do skorzystania z ZAPROSZENIA DO KLUBU, personel Klubu 

uprawniony jest do żądania okazania dokumentu tożsamości przy wejściu do Klubu. 


