Smluvní podmínky členství v klubu I´M FIT Wellness Fitness
1.
Členství
1.1. Členem I´M FIT Fitness Wellness (dále jen „Klub“) se může stát fyzická osoba, která dovršila 18
let věku, je způsobilá k právním úkonům, podepíše Smlouvu o členství v Klubu (dále jen
„Smlouva o členství“) včetně těchto Smluvních podmínek členství, uhradí jednorázové zápisné
člena klubu a platí členské příspěvky. Osoba mladší 18 let se může stát členem Klubu pouze
s písemným souhlasem odpovědného zástupce, který v rámci svého zákonného zastoupení
přebírá odpovědnost za vzniklé škody. Osoba mladší 15 let může navštěvovat zařízení pouze
v doprovodu osoby Člena Klubu staršího 18 let.
1.2. Členství v klubu není možno po dobu trvání smlouvy přerušit.
2.

Členská karta

2.1. Každý Člen Klubu obdrží Členskou kartu odpovídající zvolenému typu členství. Členskou kartu
je povinen po ukončení členství bez odkladu vrátit.
2.2. Členská karta je osobní a nepřenosná a bez jejího předložení není Vedení Klubu povinno
umožnit Členovi Klubu přístup do Klubu. Člen Klubu je povinen chránit členskou kartu před
poškozením a zneužitím.
2.3. Člen klubu je povinen neprodleně oznámit Klubu případné poškození či ztrátu Členské karty.
Vystavení náhradní Členské karty podléhá administrativnímu poplatku dle aktuálního ceníku.
3.

Zápisné, členské poplatky a úhrady služeb

3.1. Každý Člen Klubu hradí při podpisu Smlouvy o členství hotově nebo kartou jednorázové zápisné
a měsíční členské příspěvky dle zvoleného typu členství. Pokud jsou jednorázové zápisné a
měsíční členské příspěvky hrazeny bankovním převodem, složí zájemce o členství nevratnou
část zápisného ve výši 500,- Kč na recepci klubu. O tuto částku bude ponížena částka
bankovního převodu.
3.2. S Členem Klubu je možné sjednat pravidelné měsíční splátky členství za užívání zařízení Klubu
a využívání služeb Klubu poskytovaných v rámci zvoleného typu členství. Tyto splátky hradí
Člen klubu měsíčně výhradně trvalým bankovním příkazem splatné vždy nejpozději k 20. dni
měsíce předchozího měsíci, za který platba přísluší.
3.3. Každý Člen Klubu hradí konzumaci a využití doplňkových služeb Klubu, které nejsou zahrnuty
v rámci jeho členství (např. osobní tréninky, masáže, solárium, poradenství apod.), a to buď
přímou úhradou (v hotovosti či prostřednictvím platební karty) nebo odečtením příslušné částky
z předem složeného depozitu Člena Klubu. V případě návštěvy Klubu Hostem (čl. 8 této
smlouvy) se platby za služby Klubu a platby za konzumaci během pobytu v Klubu načítají na
konto Hosta, které je Host povinen uhradit před opuštěním prostor Klubu na jeho recepci
v hotovosti nebo platební kartou.
3.4. Pokud se Člen Klubu dostane do prodlení s úhradou měsíční splátky za členství nebo s plněním
jiných platebních povinností vyplývajících ze Smlouvy o členství o více jak 10 dnů ode dne jejich
splatnosti, Vedení Klubu může v případě takového prodlení zamezit Členovi Klubu vstup do
Klubu a pozastavit mu tak čerpání služeb. Pokud Člen Klubu neuhradí svůj dluh ani v náhradním
termínu 21 dnů od splatnosti měsíční splátky členství stanovené Vedením Klubu, jedná se o
podstatné porušení Smlouvy o členství a Vedení Klubu je oprávněno jednostranně od Smlouvy o
členství odstoupit.
3.5. Členství opravňuje Člena Klubu ke vstupu do zařízení a využívání služeb Klubu v časech
odpovídajících typu zakoupeného členství, k neomezenému počtu návštěv ve fitness a cardio
zóně, neomezenému počtu návštěv na vypsané lekce aerobních a relaxačních cvičení,
spinningu, volný přístup do bazénu a relaxační zóny, včetně saun, páry a whirlpool.
3.6. Po dobu trvání smlouvy není možno přerušit úhradu měsíčních splátek členství.
3.7. Při prodloužení platné Smlouvy o členství Člen Klubu zápisné znovu nehradí.
3.8. Výše ročního členství se může měnit v souvislosti s růstem inflace nebo finanční politikou Klubu.
4.

Zánik členství

4.1. Členství zaniká uplynutím doby sjednané ve Smlouvě o členství. Před uplynutím této doby
oznámí Vedení Klubu Členovi Klubu blížící se termín ukončení smlouvy.
4.2. Členství v Klubu zaniká řádnou písemnou výpovědí Člena Klubu s účinností k poslednímu dni
druhého následujícího kalendářního měsíce ode dne doručení výpovědi Vedení Klubu.
4.3. Členství zaniká písemným odstoupením Vedením Klubu od Smlouvy o členství pro nezaplacení
měsíčních splátek členství Člena Klubu ve dvou po sobě následujících kalendářních měsících
nebo pro dlužnou úhradu konzumace a doplňkových služeb Klubu ve výši přesahující
dvojnásobek měsíčního poplatku za členství.
4.4. Členství zaniká písemným odstoupením Vedení Klubu od Smlouvy o členství pro podstatné
nebo opakované porušení Klubových pravidel Členem Klubu, jejichž respektování je povinností
Člena Klubu, nebo úmyslným zneužitím členské karty, či jakékoli chování Člena Klubu v rozporu
s dobrými mravy vůči jinému Členovi Klubu.
4.5. Odstoupení nabývá účinnosti ke konci kalendářního měsíce, ve kterém je oznámení o
odstoupení Členovi Klubu doručeno a nezbavuje Člena Klubu povinnosti hradit příslušné
poplatky a úhrady až do doby účinnosti Smlouvy o členství.
4.6. V žádném z těchto případů nevzniká Členovi Klubu nárok na jakoukoli kompenzaci, vrácení
zápisného, či osvobození od měsíčních příspěvků do výpovědního termínu. Obdobně
skutečnost, že Člen Klubu nevyužívá služeb nebo zařízení Klubu, nezbavuje jej povinnosti platit
měsíční poplatky až do účinnosti ukončení Smlouvy o členství.
4.7. V případě, že si Člen Klubu do 60 dnů po ukončení Smlouvy o členství nevyzvedne případný
zbývající depozit na své Členské kartě sloužící k úhradě konzumace a placených služeb, vedení
Klubu převede tento depozit na účet bývalého Člena Klubu.
4.8. Členství zaniká úmrtím Člena Klubu.
5.

Převod členství

5.1. Člen Klubu je oprávněn převést své členství (tj. veškerá práva a povinnosti Člena Klubu
vyplývajících ze Smlouvy o členství) na třetí osobu, která není členem Klubu pouze se
souhlasem Vedení Klubu. Předpokladem je, že převádějící Člen Klubu má uhrazeny všechny
dluhy vůči Klubu. Nový Člen Klubu neplatí zápisné, zaplatí pouze administrativní poplatek za
převod, novou Členskou kartu a vstupní diagnostiku, úvodní hodinu s osobním trenérem a
následně hradí členství dle aktuálního ceníku. Převod členství nabývá účinnosti ke dni schválení
převodu členství Vedením Klubu.
6.

7.

Povinnosti člena Klubu

Člen Klubu je povinen řídit se Klubovými pravidly, zejména však:
7.1. chovat se k ostatním Členům Klubu korektně a ohleduplně, dodržovat pořádek, nerušit klidný
provoz Klubu a neomezovat práva jiných Členů Klubu,
7.2. zacházet šetrně se zařízením Klubu tak, aby nedocházelo k jeho poškozování či ničení,
7.3. respektovat pokyny Vedení Klubu a zaměstnanců Klubu,
7.4. řídit se těmito Smluvními podmínkami a Klubovými pravidly, které jsou viditelně umístěny
v Klubu, na webových stránkách a na požádání jsou k dispozici na recepci Klubu.
8.

Hosté

8.1. Hostem Klubu je každý návštěvník Klubu, který není jeho členem, prokázal se vstupním
voucherem nebo zaplatil jednorázový vstupní poplatek nebo mu byl umožněn vstup se Členem
Klubu v rámci jeho platného typu členství.
8.2. Vstup je pro Hosta zpoplatněn dle aktuálního ceníku doplňkových služeb.
8.3. Host je povinen při vstupu do Klubu vyplnit Kartu hosta, předložit na recepci platný doklad
totožnosti, nechat zavést do informačního systému svoji fotografii a řídit se Smluvními
podmínkami, Klubovými pravidly a pokyny Zaměstnanců a Vedení Klubu. V případě porušení
těchto podmínek ze strany Hosta Člena Klubu je tento Člen Klubu odpovědný, jako by takové
porušení způsobil sám. S těmito pravidly je Člen Klubu povinen svého Hosta včas seznámit.
Člen Klubu je povinen zajistit, aby jeho Host opustil Klub nejpozději spolu s ním.
8.4. Vedení Klubu si vyhrazuje právo odmítnout Hostu vstup do Klubu.
8.5. Vstup pro děti je zpoplatněn dle aktuálního ceníku doplňkových služeb. Dětem 3 – 16 let je
umožněn vstup do wellness zóny pod dohledem dospělé osoby a to pouze do 16:00 hodin. Do
fitness zóny je vstup umožněn osobám starším 16ti let.
9.

Ručení

9.1. Klub odpovídá Členovi Klubu za škodu na věcech odložených na místě k tomu určeném (šatní
skříňka), ledaže by ke škodě došlo i jinak. Za klenoty, peníze a jiné cennosti Klub odpovídá
pouze v případě, že byly uloženy v bezpečnostní schránce v prostorách recepce Klubu a to do
maximální výše 5.000 Kč (Pěttisíckorun).
10. Vyšší moc
10.1. Klub si vyhrazuje právo na přerušení svého provozu nebo zkrácení provozní doby
v odůvodněných případech, zejména pro nezbytné úpravy a opravy, které se neslučují se
zachováním běžného provozu a též v případě události vyšší moci. V případě odstávky na dobu
delší než 48 hodin se o dobu přerušení provozu prodlužuje doba členství.
10.2. Bude-li provoz Klubu nezávisle na vůli Klubu přerušen a provozování Klubu bude bránit
překážka, kterou nelze odvrátit nebo překonat (letní odstávka teplé vody pro provoz bazénu
apod.), nevzniká tím Členovi Klubu nárok na vrácení zápisného ani jinou kompenzaci.
10.3. Vedení Klubu oznámí skutečnosti uvedené v čl. 10.1. a 10.2. Členovi Klubu e-mailem a
vyvěšením na informační tabuli.
11. Platnost smlouvy
11.1. Smlouva o členství se uzavírá na dobu určitou s platností a účinností ode dne podpisu oběma
stranami. Nejpozději 30 dní před uplynutím této doby oznámí Vedení Klubu Členovi Klubu
blížící se termín ukončení smlouvy a nabídne možnost prodloužení Smlouvy o členství na dobu
určitou, dle aktuálních platných Smluvních podmínek.
11.2. Neplatnost jakékoli části Smlouvy o členství či případná obsahová neúplnost nezpůsobuje
neplatnost ostatních částí smlouvy. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane
neúčinným, nemá taková skutečnost vliv na ostatní ustanovení smlouvy.
12. Obecné
12.1. Aktuální seznam a ceník doplňkových služeb a prodeje zboží je k dispozici na recepci Klubu.
12.2. V případě, že uživatel nevyužije rezervované doplňkové služby ve sjednaném rozsahu a
termínu a tuto skutečnost neoznámí Klubu alespoň 12 hodin předem, je Vedení Klubu
oprávněno požadovat uhrazení plné ceny objednané doplňkové služby
12.3. Člen klubu má právo na rezervaci jistého místa na lekcích pořádaných ve spinningovém a
aerobním sále. Tato rezervace je bezplatná. V případě nevyužití takovéto rezervace má klub
právo na stržení poplatku ve výši 100,-Kč (slovy: Jednostokorun) z účtu klienta.
12.4. Žádosti členů klubu schvaluje výhradně vedení klubu.
13. Prohlášení
13.1. Člen Klubu prohlašuje, že se aktivit v Klubu účastní na vlastní nebezpečí, je zdráv a je tělesně i
duševně připraven aktivity absolvovat.
13.2. Člen Klubu souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů uvedených ve Smlouvě o
členství (dále jen „údaje“) do databáze Vedení Klubu a s jejich následným zpracováním, včetně
zasílání informací o pořádaných akcích prostřednictvím elektronických prostředků, ve smyslu
zák. č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být
v době trvání smlouvy přiřazeny i další údaje, zejména o zdravotním stavu Člena Klubu a údaje
z kamerového systému (uchování max. 30 dní) pořizované za účelem ochrany bezpečnosti,
zdraví a majetku Členů Klubu a Klubu. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou k uzavření
Smlouvy o členství. Člen Klubu bere na vědomí svá práva ve smyslu §11, 12 a 21 zák.
č.101/2000 Sb. Dále si je Člen Klubu vědom, že svůj souhlas uděluje dobrovolně, může ho
bezplatně kdykoliv na adrese Vedení Klubu odvolat, má právo na opravu údajů, blokování
nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv subjektů
údajů Vedením Klubu se může obrátit buď na Vedení Klubu, nebo přímo na Úřad pro ochranu
osobních údajů. Člen Klubu současně Vedení Klubu opravňuje k zařazení své fotografie do
uvedené databáze. Člen Klubu svým podpisem potvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně
seznámil s podmínkami uvedenými v této Smlouvě o členství a Klubovými pravidly
vypracovanými Klubem.
13.3. Se Smluvními podmínkami o členství v Klubu a Klubovými pravidly souhlasím a zavazuji se je
respektovat.

Náhradní členství

6.1. Člen Klubu má ve výjimečných případech (např. těhotenství, vážná nemoc či úraz, dlouhodobý
pobyt v zahraničí) možnost dočasně převést své členství na třetí osobu, která dosud není
Členem Klubu. Dočasný převod lze provést pouze dohodou původního a náhradního Člena
Klubu, se kterou Vedení Klubu vyjádří souhlas a v níž bude stanovena i doba trvání tohoto
Náhradního členství. Vedení Klubu si vyhrazuje právo třetí osobu v odůvodněných případech
odmítnout. Náhradní členství nabývá účinnosti ke dni schválení náhradního členství Vedením
Klubu. Návrat členství původnímu Členovi Klubu nabývá účinnosti automaticky skončením
období, na které bylo Náhradní členství sjednáno.
6.2. Náhradní členství lze uzavřít minimálně na dobu jednoho a maximálně na dobu 6 měsíců.
Individuální výjimky jsou možné pouze se souhlasem Vedení Klubu. Postoupení členství na
Náhradního člena podléhá administrativnímu poplatku a ostatním platbám obdobně jako při
Převodu členství (čl. 5.1 této smlouvy). Návrat členství původnímu Členovi Klubu poplatku
nepodléhá.

..................................................................................................................................
Podpis

Souhlasím s tím, že jsou mnou podané informace uschovány dle zásad o ochraně
osobních údajů a citlivých dat. Zároveň souhlasím se zasíláním informací, sdělení
a nabídek od společnosti I´m Fit wellness fitness.

