REGULAMIN
REGULAMIN
1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z usług Centrum Sportowo – Rekreacyjnego SCOUT –
prowadzonego przez „Hotel Scout” Sp. z o.o. ul. Drogowców 12, 42-200 Częstochowa.
2. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest regulamin hotelu, regulamin sportów rakietowych i
regulamin ścianki wspinaczkowej.
3. Aby móc korzystać z usług CSR „Scout” należy wypełnić i podpisać formularz członkowski - zapoznać
się z regulaminem oraz uiścić odpowiednią opłatę – zgodnie z ofertą.
4. Wstęp na teren CSR „Scout” mają osoby, które posiadają ważny karnet, wykupiły jednorazowe
wejście do CSR „Scout” lub są klientami hotelu.
5. W recepcji CSR „Scout” zostaje przydzielony na czas korzystania z ośrodka numer szafki, którą
otwiera karta członkowską. Karta członkowska służy jako kluczyk do szafki oraz elektroniczna
portmonetka na którą można doliczać opłaty za korzystanie z dodatkowych usług na terenie CSR
„Scout”. Płatności za dodatkowe usługi należy uiścić każdorazowo przy wyjściu z terenu CSR „Scout”.
6. Karta członkowska nie jest przypisana do konkretnej szafki dlatego po ukończeniu ćwiczeń należy
zabrać wszystkie przedmioty z szafki.
7. Niedopuszczalne jest pozostawianie rzeczy w szafkach na czas dłuższy niż korzystanie w danym dniu
z klubu.
8. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości odstępowania ich innym
osobom.
9. Na karnecie widnieje zdjęcie właściciela karnetu. W przypadku braku zgody na wykonanie karnetu
ze zdjęciem karnet będzie ważny tylko w połączeniu z dokumentem tożsamości.
10. Obsługa CSR „Scout”, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo do poproszenia klienta o
wylegitymowania klienta dowodem tożsamości.
11. CSR Scout zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć bądź osób prowadzących ćwiczenia.
12. Osoba chcąca korzystać z usług oferowanych przez CSR „Scout” powinna zasięgnąć opinii lekarza
odnośnie swojego stanu zdrowia.
13. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych
środków odurzających jak również w przypadku złego samopoczucia.
14. Podczas wykonywania wszystkich ćwiczeń w czasie zajęć należy przestrzegać indywidualnych
zaleceń dotyczących problemów zdrowotnych.
15. CSR „Scout” nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do
programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę.
16. Na terenie CSR „Scout” obowiązuje zmienne obuwie sportowe. Osoby bez obuwia zamiennego nie
będą wpuszczane na teren CSR „Scout”.
17. Po zakończonych ćwiczeniach w pomieszczeniach treningowych, ćwiczący zobowiązany jest do
odłożenia sprzętu na właściwe miejsce.
18. CSR „Scout” nie odpowiada za brak miejsca na urządzeniach siłowych spowodowany nadmierną
ilością ćwiczących osób.
19. CSR „Scout” zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmów video, w celu późniejszego ich
wykorzystywania do akcji promocyjno-reklamowych. Klient uiszczając opłatę oraz podpisując
formularz członka klubu wyraża tym samym zgodę na zamieszczanie ww. materiałów, na których się
znajduje do celów promocyjno-reklamowych.
20. CSR „Scout” jest czynny od poniedziałku do niedzieli oraz w święta w godzinach od 6.00 do 24.00.
21. Korzystający z usług CSR „Scout” powinni opuścić salę na 15 min. przed zamknięciem obiektu.
22. CSR „Scout” zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia w okresach wakacyjnych,
świątecznych oraz na czas trwania prac remontowych.
23. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, karnet na siłownię może
zostać unieważniony.
24. Przed pozostawieniem jakichkolwiek ulotek reklamowych w szatni należy skonsultować z
pracownikiem recepcji. Wszystkie ulotki pozostawione bez pozwolenia będą wyrzucane.
25. CSR „Scout” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie
zawinionych przez CSR „Scout”.
26. Ceny podane w ofercie nie zawierają ubezpieczenia.

