
 Aneks nr 1
             w sprawie zmiany Regulaminu Klubu Revolve Fitness

         W związku z potrzebą uregulowania zasad funkcjonowania w Klubie trenerów 
personalnych, Zarząd Revolve sp. z o.o. dokonuje zmiany Regulaminu Klubu Revolve Fitness  
ten sposób, że:

1)  W § 1 ust 3 dotychczasowa treść punktu 17 Regulaminu otrzymuje oznaczenie „pkt 18”, a pkt
     17 w § 1 ust 3 otrzymuje nowe, następujace brzmienie w miejsce dotychczasowego:

 „17) Karnet trenerski -  dokument potwierdzający zawarcie umowa o świadczenie usług na 
czas  
        określony, z możliwością zawieszenia karnetu na okres dwóch tygodni oraz możliwością  
        przygotowywania i prowadzenia, zorganizowanych zajęć (treningów) indywidualnych lub 
        grupowych, z innymi członkami Klubu, na zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminie. 
        Warunkiem wykupienia Karnetu trenerskiego jest złożenie przez trenera personalnego w 
        formularzu zgłoszeniowym oświadczenia o posiadaniu niezbędnych umiejętności i 
uprawnień 
        do prowadzenia zorganizowanych przez siebie zajęć (treningów) z innymi członkami Klubu 
        oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za skutki tych zajęć, zarówno dla 
uczestniczących w 
        nich członków Klubu, jak i dla Klubu.”

2) § 9 ust 14 Regulaminu otrzymuje, nowe brzmienie w miejsce dotychczasowego:

„14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Członkowi Klubu 
przez innego Członka Klubu, w tym trenera personalnego, który prowadzi z innymi członkami 
Klubu, zorganizowane przez siebie zajęcia (treningi) w Klubie lub jakąkolwiek osobę trzecią.”

Po ustępie 14 w § 9 dodaje się ustęp 15 w brzmieniu”

„15. Trener personalny posiadający Karnet trenerski, ponosi pełną odpowiedzialność, w tym 
odszkodowawczą zarówno wobec członków Klubu uczestniczących w prowadzonych przez 
niego zajęciach, jak i wobec Klubu, za wszelkie konsekwencje wynikające z prowadzonych 
przez niego zajęć.”
3) W  § 11 do dotychczasowej treści dodaje się ustęp 13 w brzmieniu:

„13. Z powodów technicznych lub/i organizacyjnych Klub zastrzega sobie prawo do czasowego 
ograniczenia dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu.”

4) W § 13 do dotychczasowej treści dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:

„5. Ograniczenie zawarte w ustępie 4 tego paragrafu nie dotyczy trenerów personalnych 
będących  członkami Klubu, którzy wykupili karnet trenerski. Tacy trenerzy personalni mogą 



prowadzić zajęcia (treningi) z innymi członkami Klubu, indywidualne lub grupowe, z 
zachowaniem wszelkich zasad ustalonych w niniejszym Regulaminie i w porozumieniu z 
osobami działającymi w imieniu Klubu, co do miejsca i czasu konkretnych zajęć (treningów).”

5) W § 16 do dotychczasowej treści dodaje się ustęp 16 w brzmieniu:

„16. Regulamin niniejszy uwzględnia Aneks nr 1 z dnia 9.06.2021 r. zawierający zmiany 
związane z wprowadzenie uregulowań dotyczących  działalności trenerów personalnych.”                                   
.
                                                                                     Zarząd Revolve sp. z o.o.


