
  
 

  

 

 

 

 REGULAMIN  

1. EkoMotion Mirosław Baściuk w Warszawie, ul. Przejazd 4/77, 02-654 Warszawa, NIP: 691-132-62-

58 działający pod nazwą Akademia Sportów Kung Fu Tygrys i Żuraw oraz Akademia Kettlebells 

Warszawa (dalej łącznie jako: „Akademia”) w celu zapewnienia treningów o odpowiednim 

standardzie i bezpieczeństwie w niniejszym regulaminie zawiera zasady które dla wspólnego 

bezpieczeństwa osób przystępujących do korzystania z usług z zakresu prowadzonej przez Akademie 

działalności (dalej jako: „Uczestnicy”) obowiązane są przestrzegać. 

2. Słowniczek: 

a) Uczestnik – osoba, która korzysta z usług świadczonych przez Akademie na podstawie 

wykupionego karnetu w tym karnetu open; osoba korzystająca z treningów indywidulanych oraz 

osoba korzystająca z jednorazowego wejścia. Za uczestnika rozumie się również osobę 

korzystającą z karty sportowej w tym między innymi karty Multisport i Fitprofit która uiściła 

opłatę rejestracyjną oraz miesięczną opłatę członkowską.  

b) Trening – przez trening należy rozumieć trening prowadzony przez Akademie w tym Hung Gar 

Kung Fu, Kettlebells, Animal Flow, Bodyweight training, Worki, buławy i maczigi, Body Art oraz 

inne usługi oferowane w ramach prowadzonej przez Akademie działalności.  

c) Instruktor – osoba prowadząca trening w ramach usług świadczonych przez Akademie.   

3. Akademia zobowiązuje się zapewnić Uczestnikom: 

• opiekę Instruktora prowadzącego trening  

• odbywanie treningów w terminach wskazanych w grafiku zamieszczonym na stronie 

internetowej Akademii 

4. Uczestnicy zobowiązani są do: 

• przestrzegania Regulaminu i Zasad bezpieczeństwa podczas treningów oraz przestrzegania 

zasad wskazanych w Karcie uczestnika, które Uczestnicy przystępujący do treningów 

prowadzonych przez Akademie zobowiązani są podpisać co jest równoznaczne z 

zapoznaniem się przez Uczestnika z zasadami obowiązującymi w Akademii  

• stosowania się do wskazówek Instruktora prowadzącego trening 

• obowiązkowego zaopatrzenia się w odpowiedni strój treningowy 

• rejestrowania się na treningi poprzez aplikację eFitness app 
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5. Aby zostać Uczestnikiem Akademii należy założyć profil klubowicza w recepcji Akademii, opłacić 

wpisowe oraz wykupić karnet lub opłatę członkowską.  

6. Rejestracja na zajęcia następuje poprzez aplikację eFitness app na urządzeniach mobilnych. 

7. Wysokość wpisowego, opłat członkowskich oraz karnetów reguluje cennik dostępny na stronie 

Akademii. Dostęp do usługi jest aktywowany natychmiast po opłaceniu w/w opłat. 

8. Opłaty można dokonać poprzez aplikację eFitness (płatności PayU), przelewem bankowym oraz 

gotówką w recepcji Akademii. Uczestnikom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z 

art.27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta. 

9. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni od daty przesłania ich na adres: 

akademia@tygrysizuraw.pl 

10. Treningi prowadzone są przez Instruktorów i pod ich nadzorem. Uczestnik zobowiązany jest 

stosować się do wskazówek i poleceń wydawanych przez Instruktorów.  

11. Uczestnikowi przysługuje możliwość odbywania treningów zgodnie z wykupionym karnetem oraz na 

podstawie ważnej karty w tym między innymi karty Multisport, Fitprofit i innych jeżeli została 

uiszczona opłata rejestracyjna oraz miesięczna opłata członkowska w Akademii. Akademia zastrzega 

możliwość rozszerzenia treningów do których będzie można przystąpić na podstawie posiadanej 

ważnej karty, która to będzie podlegać uprzedniej akceptacji przez Akademie.   

12. Treningi odbywają się zgodnie z grafikiem wskazanym na stronie internetowej Akademii, która 

jednocześnie zastrzega sobie możliwość zmiany terminu treningów. Uczestnicy zobowiązani są do 

punktualnego stawiennictwa.  

13. Uczestnicy korzystający z treningów prowadzonych przez Akademie oświadczają, że nie mają 

przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną 

odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do zajęć powinni 

skonsultować się z lekarzem. Osoby z problemami zdrowotnymi korzystają z zajęć na własną 

odpowiedzialność. 

14. Uczestnicy obowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do stanu zdrowia i 

aktualnej kondycji fizycznej. 

15. Uczestnicy treningów powinni zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia w tym od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, które mogą wystąpić podczas lub w związku z prowadzonymi 

treningami.  

16. Instruktor prowadzący trening ma prawo zażądać od Uczestnika bądź od opiekuna prawnego lub 

rodzica Uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do udziału w treningu i ma 

prawo w wypadku podjęcia wątpliwości odmówić Uczestnikowi udziału w treningu jeżeli stan 

zdrowia Uczestnika wzbudził wątpliwości. 

17. Uczestnicy nie mogą korzystać z przedmiotów i rzeczy należących do Akademii bez zgody osób 

prowadzących trening. 



18. Akademia oraz Instruktor nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia powstałe w czasie 

trwania treningów w tym wynikające ze złego stanu zdrowia oraz niestosowania się do poleceń 

Instruktora, jak również wykonywania ćwiczeń samodzielnie podczas nieobecności i bez nadzoru 

Instruktora.  

19. Akademia nie odpowiada za szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych Uczestników.  

20. Uczestnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Akademii oraz za szkody 

na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.  

21. Uczestnik wyraża zgodę na publikację wizerunku w mediach społecznościowych, w tym na stronie 

internetowej oraz materiałach promocyjnych Akademii.  

22. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb informacyjnych oraz 

realizacji zadań Akademii.  

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS TRENINGÓW  

1. Uczestnik zobowiązany jest do całkowitego podporządkowania się zasadom bezpieczeństwa w 

szczególności wszystkim zaleceniom Instruktora prowadzącego trening. 

2. Przed przystąpieniem do treningu jak i podczas treningu obowiązuje całkowity zakaz palenia 

tytoniu, spożywania alkoholu, środków dopingujących i stymulujących, narkotyków, środków 

odurzających i innych substancji zaburzających percepcje Uczestnika.  

3. Obowiązkiem Uczestnika jest informowanie Instruktora przed przystąpieniem do 

wykonywanych ćwiczeń o swojej każdorazowej niedyspozycji, pogorszonym stanie zdrowia i 

innych ograniczeniach utrudniających odbycie treningu. 

4. Akademia oraz instruktor prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki 

zaistniałe w czasie trwania treningów wynikające ze złego stanu zdrowia oraz niestosowania się 

do poleceń Instruktora, jak również wykonywania ćwiczeń samodzielnie podczas nieobecności 

i bez nadzoru Instruktora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


