
 

      Aneks nr 2 

            z dnia 6.03.2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Klubu Revolve Fitness 
 

         W związku z potrzebą aktualizacji i usprawnienia treści postanowień Regulaminu Klubu 

Revolve Fitness, Zarząd Revolve sp. z o.o. dokonuje zmiany Regulaminu Klubu Revolve Fitness 

ten sposób, że: 

 

1)  W § 1 ust 3 pkt 1 Regulaminu słowa „ul. Senatorskiej 7/9” zastępuje się słowami „ul. Brzozowej 

4” oraz kwotę „40.000,00 PLN” zastępuje się kwotą „45.000,00 PLN”,  a w § 1 ust 3 pkt 2, słowa: 

„ (w tym CrossFit)” skreśla się. 

 

2) W § 1 ust. 3, do dotychczasowej treści dodaje się pkt 20 w następującym brzmieniu: 

   „20. Strefa OCR (Obstacle course racing) – wyznaczona trwale część powierzchni Klubu, 

          przygotowana i wyposażona do organizowania zajęć, w tym wyścigów na przygotowanym  

          torze z przeszkodami.” 

 

3) W § 2 ust 4, zdanie drugie otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

 „Potwierdzeniem członkostwa w Klubie, jest wydanie Karty Członkowskiej, lub udostępnienie  

 aplikacji Revolve app, po uprzednim uiszczeniu opłaty abonamentowej.” 

 

4) W § 2 ust. 10, słowo „Gymmanager” zastępuje się słowem „Perfectgym”, 

 

5) W § 3 ust 5, skreśla się słowo „PESEL”, 

 

6) W § 4 ust 1, ust 2 i ust. 3, dotychczasowa treść otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 „1. Zawieszenie obowiązywania Karnetu może nastąpić na okres wynoszący maksymalnie 14 dni 

 Zawieszenie jest możliwe jedynie w okresie obowiązywania Umowy i nie posiadania  

 zaległości w opłatach na rzecz Klubu.” 

 

 „2. W celu zawieszenia obowiązywania Karnetu Członek Klubu składa kierowane do Klubu,  

 oświadczenie pracownikowi recepcji Klubu, osobiście przez Członka lub przedstawiciela  

 ustawowego jeżeli sprawa dotyczy Małoletniego. W oświadczeniu Członek wskazuje ilość dni 

 i daty rozpoczęcia i zakończenia zawieszenia Karnetu i należy je zgłosić na 3 dni przed datą  

 rozpoczęcia zawieszenia.” 

 

 „3. Zawieszenia karnetu może również nastąpić drogą elektroniczną, wysyłając oświadczenie na  

 adres poczty elektronicznej biuro@revolvefitness.pl, w terminie wskazanym w ust. 2.  

 Zawieszenie następuje po otrzymaniu informacji zwrotnej ze strony Klubu o potwierdzeniu  

 zawieszenia.”, 

 

 a ust. 5 skreśla się. 

 

7) W § 7 ust 3, dotychczasowa treść otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

      „3. Osoba, która korzysta z usług Klubu, w ramach Wejścia darmowego, ma takie same  

        obowiązki jak Członek Klubu. Zobowiązana jest także wypełnić specjalnie przygotowany  

        formularz dostępny w recepcji Klubu, lub na stronie internetowej: 

        „revolvefitness.perfectgym.pl” obejmujący danych osobowych takie jak: imię i nazwisko,  

        adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej.” 
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8) W § 9 do dotychczasowej treści dodaje się ust. 16, w brzmieniu: 

  

     „16. W wyjątkowych sytuacjach może być ograniczony dostęp do poszczególnych stref Klubu,  

             lub nawet jego całości ze względu na odbywające się eventy, zawody sportowe, zdjęcia do  

             filmów, itp. o czym Klienci Klubu zostaną poinformowani z 7- dniowym wyprzedzeniem.” 

 

9)  Po § 9 do dotychczasowej treści dodaje się § 91 ,w brzmieniu: 

 

          „ § 91 

         Zasady korzystania ze Strefy OCR 

 

1. Ze Strefy OCR korzystać mogą osoby dorosłe w godzinach funkcjonowania strefy oraz  

    w trakcie zajęć grupowych.  

2. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze Strefy wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej 

lub  

 dyżurującego instruktora zwanego w dalszej części Regulaminu Instruktorem OCR.                                                                

 

3. Za otwartą Strefę OCR uznaje się wtedy, gdy spełnione są następujące warunki: 

 1) pod instalacją OCR rozłożone są materace asekuracyjne, 

 2) Strefa OCR jest trwale odgrodzona oraz oznaczona jako czynna, 

            3) dyżurujący Instruktor OCR zgłasza gotowość udostępnienia Strefy do korzystania . 

4. Kolejne przeszkody powinny być pokonywane pojedynczo, z zachowaniem odpowiedniego  

    dystansu między kolejnymi osobami ćwiczącymi, zgodnie z informacją Instruktorem OCR. 

5. Osoby korzystające ze Strefy powinny zwracać szczególną uwagę na inne osoby przebywające 

    w Strefie, a w szczególności osoby przebywające pod instalacją.  

6. Osoby ćwiczące mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do zaleceń Instruktora OCR  

    aktualnie dyżurującego. 

7. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy korzystania ze Strefy osobie niestosującej się do  

    zasad określonych w tym Paragrafie lub niespełniającej wymaganych warunków.  

8. Osoby ćwiczące powinny bezwzględnie pozostawić Strefę w zastanym, należytym porządku i  

    czystości, a w szczególności:  

 1) usunąć wykorzystywane chwyty / przeszkody zawiesiowe, 

            2) pozostawić przeszkody o montażu rurowym w pozycji górnej, 

            3) odłożyć na miejsce wszelki sprzęt wykorzystywany w trakcie trwania treningu.  

9. Korzystanie ze Strefy odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Paragrafie 

oraz pozostałych postanowieniach Regulaminu z ograniczeniem odpowiedzialności Klubu wobec 

Członków zgodnie z zasadami określonym w § 9 ust.13 Regulaminu. „ 

 

10) W § 10 ust 4, skreśla się słowa „w bezpiecznych skrytkach znajdujących się”, a w § 10 ust 6,  

 skreśla się słowa „lub bezpieczną skrytką”. 

 

11) W § 11 ust 8, do dotychczasowej treści dodaje się słowa: 

 „, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wynika to z zastosowania techniki przewidzianej dla danego  

 ćwiczenia” 

 

12) W § 15 ust 2, słowo „Gymmanager” zastępuje się słowem „Perfectgym”. 

 

                                                                              Zarząd Revolve sp. z o.o. 
     


