
 
Ogóle Warunki Umowy  

Akademii Zdrofit 

Niniejsze ogólne warunki umowy mają zastosowanie do umów zawieranych 
pomiędzy Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 
2 (00-844 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000370919, posiadającą numer NIP: 8361676510 oraz numer 
REGON: 750721670, kapitał zakładowy: 2 858 842,00 zł, w pełni opłacony, 
prowadzącą działalność w zakresie świadczenia usług fitness w ramach Benefit 
Systems S.A. Oddział Fitness w Warszawie przy Placu Europejskim 3 
(00- 44 Warszawa), NIP: 8361676510, w ramach sieci fitness klubów 
prowadzonych pod marką Zdrofit (dalej jako: „Zdrofit”), a podmiotami 
korzystającymi z prowadzonych przez Zdrofit zajęć i imprez pod wspólną nazwą 
"Akademia Zdrofit". 

I. Definicje 
Użyte w niniejszych OWU pojęcia, pisane wielką literą, mają znaczenie jak 
poniżej, o ile z kontekstu nie wynika co innego: 
1) Akademia Zdrofit - cyklicznie organizowane przez Zdrofit zajęcia i imprezy 

o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym, do których zastosowanie 
znajdują niniejsze OWU; 

2) Organizator / Zdrofit - Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, 
prowadząca działalność w zakresie świadczenia usług fitness w ramach 
Benefit Systems S.A. Oddział Fitness w Warszawie; 

3) OWU - niniejsze Ogólne Warunki Umowy; 
4) Regulamin Klubu - regulamin sieci fitness klubów Zdrofit, dostępny  

na stronie Internetowej Organizatora www.zdrofit.pl oraz  
w poszczególnych Klubach; 

5) Uczestnik - osoby korzystające z zajęć i imprez pod nazwą "Akademia 
Zdrofit", organizowanych przez Zdrofit, wobec których zastosowanie mają 
niniejsze OWU. Uczestnikiem mogą być jedynie osoby pełnoletnie; 

6) Wydarzenie - łącznie ogół zajęć i imprez, organizowanych przez Zdrofit  
w ramach Akademii Zdrofit. 

II. Postanowienia wstępne 
1. W ramach Akademii Zdrofit Organizator umożliwia Uczestnikom udział  

w zajęciach i imprezach o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym, 
mających na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności Uczestników. 

2. Lista aktualnych, zaplanowanych Wydarzeń wraz z ich terminami dostępna 
jest na stronie Internetowej www.akademiazdrofit.pl oraz na profilu 
Akademia Zdrofit w portalu Facebook. 

3. Organizator dąży do zapewnienia realizacji wszystkich Wydarzeń oraz ich 
poszczególnych elementów, jednakże w szczególnych przypadkach 
Zdrofit zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia lub zmiany jego 
daty, a także zmiany w harmonogramie Wydarzenia lub w składzie kadry 
szkoleniowej. 

4. Zdrofit zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia  z powodu zbyt 
małej ilości osób zainteresowanych udziałem w nim, najpóźniej na 4 dni 
przed terminem tego Wydarzenia. 

5. W przypadkach odwołania przez Organizatora Wydarzenia, o których 
mowa w ust. 3 i 4 powyżej, Zdrofit poinformuje Uczestników o tym fakcie 
poprzez e-mail, a także w sposób przewidziany dla ogłaszania Wydarzeń. 
Pobrane od Uczestników opłaty zostaną im zwrócone w terminie 7 dni  
od chwili odwołania Wydarzenia. 

6. Językiem wykładowym na Wydarzeniach jest język polski. W przypadku 
Wydarzeń prowadzonych przez obcokrajowców, będą one tłumaczony  
na język polski. 

7. Zdrofit zastrzega sobie prawo do określenia dodatkowych wymagań, jakie 
spełniać muszą Uczestnicy danego Wydarzenia (np. posiadanie 
odpowiedniego wykształcenia, ukończenie określonych kursów itp.). Tego 
rodzaju dodatkowe wymogi określone będą w opisie Wydarzenia. 

Uczestnik przystępujący do takiego Wydarzenia zobowiązany będzie  
do potwierdzenia spełniania tychże dodatkowych wymogów, 
np. za pomocą przedłożenia stosownego dokumentu. Jeśli Uczestnik 
nie przedłoży oczekiwanego przez Organizatora dokumentu 
lub Organizator negatywnie zweryfikuje spełnianie przez Uczestnika 
dodatkowych wymogów, ewentualna dokonana już wcześniej przez 
takiego Uczestnika opłata za Wydarzenie podlega zwrotowi w terminie 
7 dni. 

8. W ramach wnoszonej przez Uczestnika opłaty za udział w Wydarzeniu 
otrzymuje on materiały szkoleniowe oraz certyfikat, potwierdzający jego 
udział. Materiały szkoleniowe wydawane są w dniu rozpoczęcia 
Wydarzenia. Dla otrzymania certyfikatu niezbędna jest obecność 
Uczestnika na Wydarzeniu. Organizator będzie dokonywał sprawdzenia 
obecności Uczestników, zaś w przypadku stwierdzenia nieobecności 
Uczestnika ma prawo odmówić wydania certyfikatu, z jednoczesnym 
zatrzymaniem całej, uiszczonej przez nieobecnego Uczestnika opłaty  
za Wydarzenie. 

9. Prawa autorskie do wszystkich materiałów szkoleniowych zachowuje 
Organizator. Zabronione jest ich powielanie, publikowanie, kopiowanie 
lub przekazywanie osobom trzecim. Uczestnik może korzystać  
z przekazanych mu materiałów wyłącznie w ramach użytku osobistego  
i prywatnego, zgodnie z celem przekazania materiałów (podnoszenie 
kwalifikacji i umiejętności Uczestnika) bez możliwości jakiegokolwiek 
wykorzystania materiałów do celów komercyjnych lub prowadzonej przez 
Uczestnika działalności. W razie wątpliwości co do dopuszczalnego 
sposobu wykorzystania materiałów, Uczestnik powinien zwrócić 
się ze stosownym zapytaniem do Organizatora. Uczestnikowi 
nie przysługują żadne uprawnienia, które nie zostały mu wyraźnie 
przyznane przez Organizatora. 

10. Nagrywanie i wykonywanie zdjęć podczas Wydarzenia jest zabronione, 
chyba że osoba je prowadząca wyrazi na to zgodę. W takim wypadku 
wykonane nagrania i zdjęcia mogą być wykorzystywane wyłącznie  
do własnego użytku Uczestnika, zabronione jest ich powielanie  
lub przekazywanie osobom trzecim, jak również jakiekolwiek 
wykorzystanie komercyjne lub w ramach prowadzonej przez Uczestnika 
działalności. 

11. Wobec Uczestników Akademii Zdrofit odpowiednie zastosowanie znajdują 
postanowienia Regulaminu Klubu. Uczestnik zobowiązany jest do jego 
przestrzegania. Wraz z dokonaniem rezerwacji miejsca  
na Wydarzenie Uczestnik potwierdza akceptację Regulaminu Klubu. 

12. Udział Uczestnika w Wydarzeniu odbywa się na jego własne ryzyko. Zdrofit 
nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń nie będące 
konsekwencjami działania lub zaniechania Organizatora lub osób,  
za które ponosi odpowiedzialność, jak np. nieszczęśliwe wypadki 
Uczestnika. 

III. Rezerwacja miejsca na Wydarzenia 
1. Udział w Wydarzeniach Akademii Zdrofit możliwy jest wyłącznie  

po wcześniejszej rezerwacji. Rezerwacji Uczestnik może dokonać poprzez 
zgłoszenie chęci uczestnictwa w wybranym Wydarzeniu na stronie 
Internetowej www.akademiazdrofit.pl oraz uiszczając całość opłaty 
za Wydarzenie. 

2. Miejsce na Wydarzeniu rezerwowane jest po zaksięgowaniu 
przez Organizatora wpłaty. W przypadku, gdy liczba osób 
zainteresowanych wydarzeniem przekracza zakładany przez Organizatora 
limit, decydująca dla przyznania miejsc na Wydarzenie będzie kolejność 
dokonywanych przez Uczestników wpłat. 

3. Przy dokonywaniu rezerwacji Uczestnik zobowiązany jest przekazać 
Organizatorowi następujące dane: imię i nazwisko, numer PESEL, adres 
e- mail, numer telefonu. 

4. Dokonując rezerwacji Uczestnik potwierdza jednocześnie fakt 
zaznajomienia się z niniejszymi OWU oraz akceptację ich zasad. 
 



IV. Odwoływanie i anulowanie udziału 
1. Uczestnik ma możliwość rezygnacji z udziału w Wydarzeniu. W tym celu 

powinien złożyć ją drogą e-mail na adres akademia@zdrofit.pl, w tytule 
wiadomości zamieszczając hasło "rezygnacja", w treści zaś swoje dane: 
imię i nazwisko, numer PESEL, adres e-mail, numer telefonu oraz nazwę 
Wydarzenia i jego datę. 

2. Jeśli Uczestnik dokonał już opłaty za Wydarzenie, to w przypadku 
rezygnacji złożonej na co najmniej 30 dni przed Wydarzeniem zwracane 
jest mu cała opłata, zaś w przypadku rezygnacji pomiędzy 30 a 15 dniem 
przez Wydarzeniem zwracane jest 50% opłaty (potrącana jest opłata 
manipulacyjna). Rezygnacja w późniejszym terminie niż w/w (tj. na 14 dni 
i mniej przed Wydarzeniem) skutkuje brakiem zwrotu opłaty  
za Wydarzenie - opłata zatrzymywana jest w całości przez Zdrofit. 

V. Opłaty 
1. Udział w Wydarzeniach Akademii Zdrofit jest odpłatny. Zdrofit przewiduje 

różną wysokość opłat dla Uczestników. Szczegóły, dotyczące wysokości 
opłaty za Wydarzenie będą każdorazowo zamieszczane przy ogłoszeniu 
danego Wydarzenia lub w specjalnym cenniku. 

2. Opłatę za udział w Wydarzeniu można zrealizować wyłącznie  
za pośrednictwem udostępnionego na stronie Internetowej Organizatora 
systemu płatności on-line. Inne formy płatności za udział w Akademii 
Zdrofit nie są akceptowane. 

3. Opłata za udział w Wydarzeniu musi być wniesiona najpóźniej na 4 dni 
przed datą tego Wydarzenia. 

4. Opłata obejmuje koszt materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu udziału 
w Wydarzeniu. 

XIV. Postanowienia końcowe 
1. Zdrofit zastrzega sobie prawo do zmiany OWU Akademii Zdrofit  

w uzasadnionych przypadkach. O zmianach OWU Akademii Zdrofit 
Organizator informuje na swej stronie Internetowej 
www.akademiazdrofit.pl. 

2. Zdrofit zastrzega sobie możliwość modyfikacji zasad, dotyczących 
funkcjonowania Akademii Zdrofit. Tego rodzaju odstępstwa i zmiany 
publikowane będą bezpośrednio w ogłoszeniach, dotyczących 
konkretnych Wydarzeń. 

3. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług przez 
Zdrofit. Można dokonać tego listownie na adres Zdrofit lub   przesyłając 
wiadomość  e-mail na  adres: reklamacje@zdrofit.pl. W zgłoszeniu 
Uczestnik powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe 
(numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail), a także zwięźle 
przedstawić opis zaistniałej sytuacji. Zdrofit zastrzega sobie 
prawo  rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni. 

4. Zdrofit nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie się przez 
Uczestnika do postanowień OWU Akademii Zdrofit oraz Regulaminu 
Klubu. 

5. W sprawach nieunormowanych w OWU Akademii Zdrofit zastosowanie 
mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

6. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych OWU nie rzutuje 
na ważność pozostałych postanowień.  

 

 

 

 


