
 

 

 

 

 
 

Regulamin oferty TRENINGI PERSONALNE 
 
1. Zajęcia w ramach oferty TRENINGI PERSONALNE odbywają się na terenie strefy Squash&Fitness Center Spółki 

Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 6. 
2. W ramach wejścia na trening Klient ma opłaconą opiekę wykfalifikowanego trenera. 
3. Poza opłaceniem trenera Klient zobowiązany jest uiścić osobną opłatę wstępu do siłowni, co jest warunkiem 

koniecznym do przeprowadzenia treningu. Klient zobowiązany jest opłacić wejście w dowolny sposób, najbardziej 
dla niego wygodny: gotówką, kartą płatniczą, kartą rabatową, kartą Multisport i OK System lub kartą wstępu. 

4. Ostatecznej kwalifikacji na trening dokonuje trener. 
5. Trening trwa 60 minut. Po zakończonym treningu Klient nadal może korzystać z siłowni. 
6. Klient w trakcie treningu ma mieć odpowiednie zmienne ubranie sportowe stosowne do typu prowadzonego 

treningu. 
7. Przed rozpoczęciem treningu Klient zobowiązany jest przeprowadzić odpowiednią rozgrzewką, pod nadzorem 

trenera. 
8. W ramach oferty Klient ma możliwość skorzystania z następujących pakietów: 

1) Trening personalny 

• 6 treningów + 6 wejść na 1 godzinę basenu, 

• Cena 300,00 zł plus dodatkowo wstęp zgodnie z ust. 3. 
2) Trening personalny z dietą i suplementacją 

• 6 treningów + 6 wejść na 1 godzinę basenu, 

• Opracowanie 6-tygodniowej diety i suplementacji – zawarte w cenie pakietu, 

• Cena 450,00 zł plus dodatkowo wstęp zgodnie z ust. 3. 
3) Trening DUET 

• 6 treningów dla dwóch osób + 6 wejść na 1 godzinę basenu dla każdej z osób (łączni 12 wejść na 1 
godzinę basenu) 

• Cena 480,00 zł plus dodatkowo wstęp zgodnie z ust. 3 dla każdej z osób. 
4) Trening DUET z dietą i suplementacją 

• 6 treningów dla dwóch osób + 6 wejść na 1 godzinę basenu dla każdej z osób (łącznie 12 wejść na 1 
godzinę basenu) 

• Opracowanie 6-tygodniowej diety i suplementacji – zawarte w cenie pakietu, 

• Cena 680,00 zł plus dodatkowo wstęp zgodnie z ust. 3 dla każdej z osób. 
9. Organizator nie przewiduje możliwości przeprowadzenia treningu typu DUET dla jednej osoby.  
10. W przypadku, gdy Klient skorzysta z pakietu zawierającego trening wraz z opracowaniem diety i suplementacji, 

trener w ciągu 7 dni od pierwszego treningu ma obowiązek przygotować i przekazać Klientowi odpowiednie 
wytyczne, według uzgodnień pomiędzy stronami. 

11. Klient dokonuje opłaty za dany pakiet z góry w kasie Squash&Fitness Center. 
12. Dopuszcza się udział w treningu osób powyżej 16 roku, z zastrzeżeniem, że wymagana jest zgoda rodzica bądź 

opiekuna prawnego.  
13. Klient przed zakupem pakietu zobowiązany jest wypełnić oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych 

(RODO) wraz z informacją o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w tego rodzaju zajęciach, 
stosownie, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.  

14. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 12 zobowiązany jest również wypełnić opiekun osoby niepełnoletniej, o 
której mowa w  ust. 11. 

15. Możliwość skorzystania z treningu wymaga wcześniejszego uzgodnienia z trenerem terminu. 
16. Płatność za trening, o której mowa w ust. 2 możliwa jest wyłącznie: gotówką, kartą płatniczą lub kartą rabatowa, 

ale bez możliwości rabatowania usługi. Klient otrzymuje do wykorzystania dedykowany karnet wraz z ilością 
możliwych wejść. 

17. Karnet jest ważny przez okres 2 miesięcy od daty zakupu. W tym czasie Klient ma możliwość korzystania z 
treningów i basenu zgodnie z ilością wejść, o której mowa w ust. 8 pkt. 1-4. 

18. W przypadku, gdy Klient przekroczy czas jednogodzinnego pobytu na basenie lub będzie korzystać z saunarium 
zobowiązany jest do zapłaty zgodnie z cennikiem. 

19. W przypadku utraty lub zgubienia karnetu, celem wydania nowego pobierana jest opłata w wysokości 10 zł. 

 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr   34/2018 
Prezesa Zarządu 
Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum 
Sportowo-Rekreacyjne „AQUA_ZDRÓJ” 
Sp. z o.o. w Wałbrzychu 
z dnia 18 października roku 


