
REGULAMIN 

Arena Active Club, ul. Pileckiego 122 
 

I. Postanowienia ogólne: 

1. „Arena Active Club” określa w niniejszym Regulaminie zasady korzystania z usług. 

2. „Arena Active Club” zwana dalej Klubem jest obiektem Ursynowskiego Centrum 

Sportu i Rekreacji. Obejmuje: siłownię, salę aerobową, salę wielofunkcyjną, saunę 

fińską i rzymską, pokój relaksu oraz solarium. 

3. Zakup usług oraz korzystanie z wybranych usług w Klubie jest równoznaczne z 

akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z będących jego integralną częścią 

Regulaminów: sauny i solarium. 

4. Klub czynny jest od poniedziałku do niedzieli, informacje o godzinach pracy są 

dostępne w recepcji i na stronie internetowej UCSiR. 

5. Godziny otwarcia Klubu mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych (okres 

świąteczny, wakacyjny, przerwy technologiczne) lub niezależnych od UCSiR 

(imprezy sportowe, awarie, stany siły wyższej, stany zagrożenia epidemicznego,  

epidemii, nakazy odpowiednich organów, przepisy prawa). Powiadomienie o 

zmienionych godzinach pracy znajdować się będzie w recepcji i na stronie 

internetowej UCSiR. 

6. Klientem Klubu może zostać osoba mająca ukończone 18 lat, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą opiekuna ustawowego, 

przedstawioną przed zakupem usługi Klientem Klubu może zostać osoba nie 

posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 16 rok życia. 

7. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia nie mogą być Klientami Klubu i nie mogą 

przebywać na siłowni, w saunie i solarium oraz korzystać z zajęć aerobiku, z 

zastrzeżeniem wyjątku wskazanego w pkt 6. 

8. Zakup usług oraz korzystanie z wybranych usług w Klubie jest równoznaczne z 

oświadczeniem, iż Klient nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 

ćwiczeń fizycznych, korzystania z sauny i solarium. 

9. Dodatkowo każdy Klient ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia, iż nie ma 

przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług Klubu oraz uczestniczy  

w zajęciach na własną odpowiedzialność. Druk oświadczenia jest dostępny do 

pobrania w recepcji Klubu. Za osobę, która nie ukończyła 16 roku życia, o której 

mowa w pkt 7, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa  opiekun ustawowy. 

10. Klient może korzystać z siłowni, zajęć aerobiku i pozostałych usług w godzinach 

otwarcia Klubu, na podstawie karnetu, biletu jednorazowego lub karnetu 

promocyjnego. 

11. W przypadku: 

 karnetu OPEN, wejście do klubu upoważnia do skorzystania: z pojedynczych zajęć 

grupowych: aerobiku, treningu obwodowego oraz siłowni i sauny  bez limitu 

czasowego w godzinach otwarcia klubu. W przypadku, gdy na kolejnych zajęciach 

w grafiku (aerobik, trening obwodowy) nie ma pełnej rezerwacji, klient ma prawo 

do skorzystania z tych zajęć, ale tylko po otrzymaniu potwierdzenia od pracowników 

recepcji. 
 biletu jednorazowego oraz karnetów ilościowych (8 wejść, 4 wejścia), jedno wejście 

do klubu upoważnia do skorzystania: z pojedynczych zajęć grupowych: aerobiku 

lub treningu obwodowego lub siłowni i sauny  bez limitu czasowego w godzinach 

otwarcia klubu. W przypadku karnetów ilościowych, gdy na kolejnych zajęciach w 

grafiku (aerobik lub trening obwodowy) nie ma pełnej rezerwacji, klient ma prawo 

do skorzystania z tych zajęć, ale tylko pod warunkiem „zdjęcia” dodatkowego 

wejścia z karnetu przez pracownika recepcji. 
12. Z usług Klubu mogą korzystać także klienci firm na podstawie umów zawartych 

przez firmy z UCSiR.  



13. Ceny wszystkich usług oferowanych w Klubie określa „Cennik usług”, dostępny w 

recepcji i na stronie internetowej. 

14. Zakup karnetu na zajęcia aerobiku lub siłownię w Klubie poprzedzony jest 

jednorazowym zakupem Karty Klienta. Karta pozostaje własnością Klienta i 

upoważnia do zakupu usług we wszystkich obiektach UCSiR.  

15. Klient posiadający Kartę UCSiR ma obowiązek okazać ją w recepcji, co jest 

podstawą do wydania przez pracownika kluczyka do szafki. 

16. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Klienta, Klient zobowiązany jest 

zgłosić ten fakt w recepcji klubu. Korzystanie z usług pozostałych na Karcie, które 

zapisane są w profilu klienta, odbywać się będzie za okazaniem dokumentu 

tożsamości ze zdjęciem. 

17. Każdorazowe wydanie nowej Karty Klienta jest możliwe po uiszczeniu opłaty 

zgodnej z cennikiem.  

18. Wykupiony karnet jest ważny 30 dni od daty pierwszego wejścia Klienta na 

trening lub zajęcia. 

19. Karta Klienta wystawiana jest imiennie i tylko na jedną osobę. 

20. Nie dopuszcza się przekazywania Karty Klienta innym osobom w celu skorzystania 

z usług, a w przypadku nie zastosowania się do tego postanowienia, Klub zastrzega 

sobie prawo do zatrzymania Karty oraz anulowania karnetu. 

21. Pracownik Klubu ma prawo poprosić Klienta o wgląd w dokument ze zdjęciem w 

celu potwierdzenia jego tożsamości, a Klient w celu skorzystania z usług jest 

zobowiązany do okazania stosownego dokumentu ze zdjęciem. 

22. Za niewykorzystane usługi w okresie ważności karnetu, Klub nie zwraca zapłaconej, 

a nie wykorzystanej  kwoty, bez względu na rodzaj przyczyny.  

23. Klient z kartą Benefit, Medicover Sport, Fit Profit ma obowiązek okazać ją wraz z 

dokumentem tożsamości ze zdjęciem w recepcji, co jest podstawą do wydania 

przez pracownika kluczyka do szafki. 

24. Klient korzystający z usług klubu na zasadach jednorazowego wejścia, może być 

poproszony przez pracownika recepcji do okazania dokumentu tożsamości ze 

zdjęciem, co będzie podstawą do wydania przez pracownika kluczyka do szafki. 

25. Wszystkie  przedmioty osobiste na czas trwania zajęć należy pozostawić w 

zamkniętej szafce ubraniowej. Za utratę przedmiotów osobistych pozostawionych 

poza szafką lub w szafce nie zamkniętej, Klub nie ponosi odpowiedzialności. 

26. W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. Przedmioty wartościowe 

należy zdeponować w depozycie znajdującym się w pobliżu recepcji. Do 

przedmiotów wartościowych zalicza się, w szczególności:  

 pieniądze krajowe, których łączna wartość jest znaczna, 
 pieniądze zagraniczne i złote monety, 
 kruszce szlachetne i wyroby z tych kruszców oraz drogie kamienie, 
 zagraniczne papiery wartościowe, 
 krajowe papiery wartościowe, 
 aparaty fotograficzne, kamery, telefony komórkowe, laptopy i inne przedmioty, 

których wartość przekracza 200 zł, 
 przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną, 
 biżuteria, wyroby jubilerskie, 
 przedmioty dające możliwość korzystania z przedmiotów wartościowych 

(np.  kluczyki); 
 jednakże decyzję w zakresie, czy przedmiot jest dla niego wartościowy podejmuje 

 Klient. 

27. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia kluczyka od szafki, transpondera, 

numerku z szatni Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł. 

28. W Klubie zabrania się zachowań mogących zakłócić korzystanie z usług innym 

Klientom, a także powodujących uszkodzenie mienia, zanieczyszczenie 

pomieszczeń lub sal treningowych. 



29. Na terenie Klubu obowiązuje zasada poszanowania mienia i wyposażenia – za 

wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu czy urządzeń 

odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich 

rodzice lub opiekunowie. Obowiązuje odpłatność w pełnej  wartości (wysokości) 

wyrządzonej szkody. 

30. W przypadku nagłego złego samopoczucia, Klient zobowiązany jest poinformować 

o tym fakcie instruktora na Klubu. 

31. Klub nie ponosi odpowiedzialności prawnej za trening na siłowni osób chorych i 

ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.  

32. W przypadku szkody doznanej przez osobę ćwiczącą, instruktor zobowiązany jest w 

pierwszej kolejności udzielić pomocy osobie poszkodowanej, zabezpieczyć miejsce 

zdarzenia przed ewentualnymi innymi szkodami, w razie potrzeby wezwać pomoc 

medyczną, sporządzić notatkę pisemną opatrzoną podpisem własnym i osoby 

poszkodowanej.  

33. Na siłowni obowiązuje zakaz pozostawiania rzeczy osobistych oraz przebywania 

osób postronnych, nie będących Klientami Klubu, pracownikami UCSiR oraz 

instruktorami świadczącymi usługi na rzecz UCSiR. 
34. Sprzedaż karnetów w Klubie odbywa się w systemie ciągłym. 

35. Przed wejściem do sali treningowej Klient zobowiązany jest przebrać się w strój 

sportowy (inny od tego, w którym przyszedł do Klubu) m.in. spodnie, koszulka i 

obuwie sportowe. 

36. Klient podczas treningu zobowiązany jest do posiadania i korzystania z ręcznika. 

37. Na terenie Klubu zabrania się: 

a. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, a także wstępu do Klubu pod 

ich wpływem, 

b. używania tytoniu, wnoszenia i używania sterydów, narkotyków a także wstępu 

do Klubu pod ich wpływem, 

c. wprowadzania zwierząt, 

d. handlu i akwizycji, 

e. naklejania i pozostawiania reklam bez stosownej umowy, 

f. wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach, 

g. spożywania na terenie siłowni posiłków oraz gumy do życia. 

38. W sytuacji nieporozumień i w sytuacjach konfliktowych pomiędzy Klientami, 

pracownik UCSiR ma prawo poprosić tych Klientów o opuszczenie obiektu Arena 

Ursynów. 

 

II. Siłownia: 

1. Korzystanie z siłowni dozwolone jest jedynie w godzinach jej otwarcia i w obecności 

upoważnionego instruktora. 

2. Maksymalna liczba ćwiczących w siłowni to 50 osób. O możliwości wejścia na 

siłownię decyduje kolejność przyjścia, zgłoszenia w recepcji i pobranie kluczyka do 

szatni. Recepcja może odmówić wpuszczenia na siłownię, jeśli liczba uczestników 

miałaby przekroczyć ustalony limit. 

3. Recepcja i instruktor nie odpowiadają za brak miejsc na siłowni, spowodowanych 

dużym zainteresowaniem osób ćwiczących. 

4. Czas przebywania na siłowni podczas jej pracy nie jest ograniczony, ale zaleca się 

trening trwający nie dłużej niż 1,5 godziny. 

5. Każda osoba korzystająca po raz pierwszy z siłowni ma obowiązek zgłosić się do 

instruktora w celu zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń 

i sposobem wykonywania ćwiczeń. 

6. Uczestnicy zajęć na siłowni mają obowiązek stosować się do poleceń instruktora. 

7. Zabrania się samodzielnego poprawiania mechanizmów urządzeń oraz stosowania 

nietypowych blokad i zawleczek. 



8. Przez cały okres korzystania z siłowni niezależnie od stopnia zaawansowania, zaleca 

się konsultowanie treningu z instruktorem. 

9. Podczas wykonywania ćwiczeń z wolnymi ciężarami zaleca się asekurację 

instruktora. 

10. Zabrania się wykorzystywania przyrządów do ćwiczeń w sposób niezgodny z ich 

przeznaczeniem lub nieprzewidziany przez producenta urządzeń. 

11. Po skończonych ćwiczeniach należy odłożyć przybory na miejsce. 

12. W siłowni obowiązuje zakaz używania magnezji do nacierania rąk. 

13.  Trening personalny na siłowni prowadzić mogą wyłącznie trenerzy, po podpisaniu 

stosownej umowy z UCSiR na prowadzenie takiej działalności. 

14. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za trening personalny, o którym mowa w pkt 

13, uważa się indywidualne ćwiczenia fizyczne, które wykonywane są pod okiem i 

opieką wykfalifikowanego trenera, który dobiera obciążenia, ilość powtórzeń, serii 

oraz monitoruje postępy podopiecznego i technikę wykonywania ćwiczeń. 

 

 

III. Aerobik: 

1. Harmonogram zajęć aerobiku dostępny jest w recepcji oraz na stronie internetowej 

UCSiR. 

2. Czas trwania zajęć aerobiku to 55 minut, treningu obwodowego 45 minut. 

3. Każde zajęcia aerobiku mają określoną liczbę ćwiczących. O możliwości 

uczestniczenia w zajęciach decyduje kolejność przyjścia do Klubu, zgłoszenia w 

recepcji i pobranie kluczyka do szatni. Recepcja może odmówić wpuszczenia na 

zajęcia z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników zajęć i zaproponować inną 

godzinę zajęć. 

4. Recepcja i instruktor nie odpowiadają za brak miejsc na zajęciach aerobiku, 

spowodowanych dużym zainteresowaniem osób ćwiczących. 

5. Klub zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy lub zmiany terminu prowadzenia 

zajęć, po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klientów przez ogłoszenie na 

przeznaczonej do tego tablicy informacyjnej i stronie internetowej UCSiR. 

6. W trosce o bezpieczeństwo uczestników zajęć osoby spóźnione, które nie 

uczestniczyły w rozgrzewce nie będą wpuszczane na zajęcia. 

7. Uczestnicy zajęć zorganizowanych mają obowiązek stosować się do poleceń 

instruktora. 

8. Po skończonych ćwiczeniach aerobiku należy odłożyć przybory na miejsce. 

 

IV. Postanowienia końcowe: 

1. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych 

(reklamowych) zdjęć, nagrań wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy 

oraz podczas imprez organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku 

Klienta za jego zgodą. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć Klubu 

mają zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym 

o Klubie. 

2. Dokonywanie na terenie Klubu rejestracji obrazu i dźwięku dozwolone jest tylko po 

uzyskaniu zgody Dyrektora UCSiR.  

3. Za egzekwowanie i przestrzeganie regulaminu Klubu odpowiadają pracownicy 

Klubu. 

4. W przypadku stwierdzenia nie stosowania się Klienta do postanowień regulaminu, 

o których mowa w cz. I pkt 20, 29, 37 lit a, b oraz w cz. II pkt 13 i 14, a także w 

przypadku naruszenia zasad współżycia społecznego przez Klienta, UCSiR ma prawo 

do odmowy sprzedaży karnetu na czas określony ustalony przez Dyrektora UCSiR 

lub rozwiązania z Klientem umowy o świadczenie usług w trybie natychmiastowym. 

5. Skargi i wnioski należy zgłaszać zgodnie z Instrukcją dotyczącą składania skarg i 

wniosków dostępną w recepcji Klubu. 

6. UCSiR zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 



7. W sprawach indywidualnych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję 

podejmuje Dyrektor UCSIR. 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.11.2022 r. i ma zastosowanie do karnetów 

i umów, obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 

 Dyrektor  

                                                                                  Ursynowskiego Centrum 

             Sportu i Rekreacji 

 


