
REGULAMIN. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady korzystania z obiektu sportowego 
prowadzonego pod marką Centrum Sportowe Bastion (dalej jako "CS Bastion / Klub”), przez Elite 
Sport Waldemar Misiak z siedzibą w Dąbrowie Chotomowskiej przy ul. Kolejowej 28 (dalej jako 
„Właściciel”) Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa 
prawa i obowiązki osób korzystających z Klubu stanowiący obok Formularza karty rejestracyjnej, 
Umowę zawartą pomiędzy SC Bastion a Klubowiczem. Regulamin obowiązuje od 1 września 2020 
roku.

2. Z usług Klubu mogą korzystać członkowie Nowodworskiego Klubu Sportów Walki Bastion (dalej 
NKSW Bastion), po zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu.

3. Z usług klubu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające ważną kartę członkowską SC Bastion 
lub NKSW Bastion oraz karty systemu zewnętrznego (jak  np. Multisport, Fit Profit, OK System), z 
którym Klub ma podpisaną umowę o współpracy.

4. Niniejszy Regulamin musi zostać zaakceptowany przez wszystkie osoby, korzystające w usług 
Klubu, w tym także osoby korzystające z Klubu na zasadzie bezpłatnego wejścia (Free Pas), 
Vouchera, promocji itp.

5. CS Bastion nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek rzecz pozostawioną na terenie klubu, w tym 
szafkach klubowych oraz szatniach, jednocześnie zobowiązując klubowicza do zabrania wszystkich 
swoich rzeczy po zakończeniu treningu. Klubowicz nie może przynosić do Klubu rzeczy 
wartościowych, ewentualnie powinien pozostawić je w recepcji. Odpowiedzialność Klubu, z tytułu 
kradzieży rzeczy musi być w każdym wypadku skutecznie udowodniona przez „Poszkodowanego”.

6. W CS Bastion świadczone są usługi rekreacyjno-sportowe, polegające w szczególności na 
możliwości korzystania z zajęć fitness, sportów walki oraz siłowni. Szczegółowe informacje o 
aktualnej ofercie usług świadczonych w Klubie zawarte są w Cenniku i dostępne w Recepcji Klubu 
oraz na Stronie Internetowej.  

7. Członkowie CS Bastion zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu, a także 
stosowania się do instrukcji Personelu Klubu w zakresie w jakim są one uzasadnione 
zobowiązaniem Klienta do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

8. Klubowicz jest zobowiązany do zabrania wszystkich swoich rzeczy po zakończonym treningu lub 
przed opuszczeniem Klubu. Jeśli Klubowicz pozostawi rzeczy, to będzie miała jednorazową 
możliwość ich odbioru, w recepcji Klubu w terminie 48 godzin od ostatniej wizyty. Po upływie tego 
czasu CS Bastion zastrzega sobie prawo do wyzbycia się rzeczy z powodu ich porzucenia (zgodnie 
z art.180 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., a Klubowicz pozbawiony jest jakiegokolwiek roszczenia 
w tym zakresie. 

9. CS Bastion oświadcza, że na terenie Klubu może być zainstalowany monitoring wizyjny, którego 
celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w klubie, oraz ograniczenie zachowań 
nagannych. Nagrania z monitoringu mogą stanowić podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności 
osób łamiących regulamin. Miejsca monitoringu są oznaczone i przedstawione do informacji 
Klubowiczów.  

10. CS Bastion jest uprawniony do zmiany godzin otwarcia Klubu, a także zamknięcia Klubu w dni 
przypadające na święta państwowe, kościelne i inne, jak również ze względu na konieczność 
przeprowadzenia napraw lub remontów w pomieszczeniach - na czas niezbędny do 
przeprowadzenia tych prac. 

11. Klubowicz zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu 
w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wynikający z ich właściwości. Klubowicz ponosi materialną 
odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu będącego 
własnością Klubu.

12. Klubowicz korzystający z usług Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu czystego 
stroju i do zmiany obuwia na czyste, zamienne obuwie sportowe (innego od tego, w którym 
Klubowicz przyszedł do Klubu). Brak obuwia zamiennego uniemożliwia wstęp i korzystanie z usług 
Klubu. Klubowicz, który nie zastosuje się do niniejszego punktu regulaminu zobowiązany jest do 
zapłaty kary w wysokości 50 zł 

13. Klubowicz zobowiązany jest do używania ręcznika podczas ćwiczeń np. do okrywania siedzisk i 
oparć urządzeń treningowych. 

14. W pomieszczeniach typu łazienka i prysznice, Klubowicz zobowiązany jest do noszenia obuwia 
kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie.

15. Klubowicz nie może korzystać z usług Klubu w razie jakichkolwiek przeciwwskazań do aktywności 
fizycznej. W razie wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub negatywnego wpływu na 
zdrowie Klubowicza, zobowiązany jest on do konsultacji lekarskiej przed przystąpieniem do 
korzystania z usług Klubu (zajęć grupowych, korzystania z urządzeń siłowni itp.).

16. Klubowicz może uczęszczać na zajęcia sportów walki, po wcześniejszej konsultacji lekarskiej i 



uzyskaniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów walki. Zaświadczenia 
takie są wydawane na określony termin. Klubowicz uczęszczający na zajęcia sportów walki 
zobowiązany jest do posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego. 

17. CS Bastion nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klubowicza spowodowane 
niewłaściwym korzystaniem z pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu znajdujących się a terenie Klubu 
oraz niestosowaniem się do poleceń osób prowadzących zajęcia. CS Bastion nie ponosi 
odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Klubowicz korzysta z urządzeń, 
sprzętu i ćwiczy na własną odpowiedzialność. 

18. CS Bastion zastrzega prawo do odmowy wstępu lub nakazania opuszczenia Klubu, Klubowiczowi 
lub użytkownikowi kart systemów zewnętrznych (np. Multisport, OK System), bez podawania 
przyczyny.

19. Przed przystąpieniem do korzystania pierwszy raz z usług SC Bastion, Klubowicz powinien 
zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego treść.

20. Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu lub nagannego zachowania Klubowicza 
(zachowanie przekraczające normy współżycia społecznego lub dobre obyczaje), CS Bastion ma 
prawo do rozwiązania Umowy z Klubowiczem ze skutkiem natychmiastowym lub stałej odmowy 
wstępu użytkownikowi kart systemów zewnętrznych.

21. CS Bastion zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, na co Klubowicz się godzi.
22. Klubowicz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Elite Sport Waldemar 

Misiak, działającego pod marką SC Bastion, w celach wykonania warunków umowy i Regulaminu 
zgodnie z Usatwą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, 
poz.926 ze zm.).

CZŁONKOSTWO.

1. Członkiem Klubu (Klubowiczem) może być osoba, która ukończyła 18 lat, mająca pełną zdolność do 
czynności prawnych.

2. Członkami Klubu mogą być osoby, które ukończyły 16 lat za zgodą Rodziców lub prawnych 
opiekunów.

3. Członkami Klubu mogą być jedynie osoby, których stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w 
zajęciach proponowanych przez Klub.

4. Z usług Klubu mogą korzystać osoby niepełnoletnie będące Członkami NKSW Bastion, pod 
warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez opiekunów prawnych takiej osoby na korzystanie z 
usług świadczonych w Klubie i akceptacji niniejszego Regulaminu. Formularz zgody opiekuna 
prawnego jest dostępny w Recepcji Klubu. 

5. Członkostwo powstaje w momencie zawarcia Umowy (opłacenia Karnetu członkowskiego). Aby 
zakupić Karnet i zawrzeć Umowę Członkowską, konieczne jest podanie przez Klienta następujących 
danych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania,  numeru telefonu, adresu e-mail oraz w 
zależności od wybranego przez Klubowicza rodzaju Karnetu, także danych finansowych 
niezbędnych dla zapewnienia wymaganego sposobu płatności (tj. numeru karty płatniczej). 
Klubowicz może wyrazić zgodę na utrwalenie jego wizerunku przez wykonanie zdjęcia jego twarzy, 
które zostanie umieszczone w systemie informatycznym Klubu i będzie służyło wyłącznie w celu 
weryfikacji tożsamości Klubowicza podczas wizyt w Klubie. Klubowicz umożliwi Klubowi weryfikację 
podanych danych osobowych, w szczególności podczas wizyty w Klubie. Na prośbę Personelu 
Klubu, przy zawarciu Umowy w Klubie lub podczas pierwszej wizyty w Klubie, Klubowicz 
zobowiązany jest okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty) w celu weryfikacji 
danych podanych przy zawieraniu Umowy oraz uprawnień do korzystania z usług świadczonych w 
Klubie. Jeśli Klubowicz nie wyrazi zgody na utrwalenie swojego wizerunku (wykonanie zdjęcia), przy 
każdym wejściu do Klubu, będzie zobowiązany okazać Personelowi Klubu dokument ze zdjęciem w 
celu weryfikacji jego tożsamości. 

6. Przez cały okres ważności Karnetu, Członek Klubu zobowiązany jest do terminowego uiszczania 
Składek Członkowskich należnych za poszczególne okresy rozliczeniowe, a w przypadku 
przedłużenia ważności Karnetu, Jednorazowych Składek Członkowskich za kolejny okres, na jaki 
Karnet został przedłużony. 

7. Rejestracja Klubowicza w systemie jest odpłatna, a jej koszt jest zgodny z Cennikiem. Opłata 
rejestracyjna jest bezzwrotna. Podczas rejestracji Klubowicz otrzymuje Kartę członkowską 
uprawniającą do korzystania z usług SC Bastion, po jej zeskanowaniu i weryfikacji przez Personel 
Klubu. W razie zgubienia lub uszkodzenia/zniszczenia Karty członkowskiej, nowa karta będzie 
przekazana po uiszczeniu opłaty za wydanie nowej karty członkowskiej, w wysokości zgodnie z 
Cennikiem.

8. Użyczenie Karty członkowskiej przez Klubowicza innemu Klubowiczowi lub osobie trzeciej jest 
zabronione oraz może skutkować nałożeniem na Klubowicza kary w wysokości 500 zł 



9. Obsługa Klubu ma prawo zweryfikować dane Klienta wskazane na Karcie klubowej lub Portalu dla 
Klienta na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku 
braku dokumentu potwierdzającego tożsamość obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren 
Klubu lub nakazać jego opuszczenie.

10. Jeżeli Członek Klubu nie posiada ważnej Karty bądź nie posiada przy sobie Karty, aby skorzystać z 
usług Klubu zobowiązany jest uiścić opłatę jak za jednorazowe wejście oraz na żądanie obsługi 
Klubu okazać stosowny dokument tożsamości. 

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU.
1. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz:

a. wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, 
narkotyków oraz innych środków odurzających; 
b. palenia tytoniu oraz korzystania z elektronicznych papierosów; 
c. krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe; 
d. handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam oraz ulotek; 
e. fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez zgody CS Bastion; 
f. wprowadzania zwierząt; 
g. wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz 
wybuchowych; 
h. prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody CS Bastion, w szczególności treningów 
personalnych, 
i. pozostawania bez opieki osób małoletnich. 

2. Członkowie Klubu, przebywający na terenie Klubu, zobowiązani są do: 
a. przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego 
zachowania i szacunku w stosunku do pozostałych osób przebywających na terenie Klubu; 
b. powstrzymania się od zachowania mogącego narazić udostępnione mienie na uszkodzenie lub 
zniszczenie; 
c. zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny; 
d. podporządkowania się poleceniom personelu Klubu; 
e. zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (ew. uzyskania informacji od personelu Klubu 
w przypadku braku takiej instrukcji przy sprzęcie) przed przystąpieniem do jego używania; 
f. zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu;
g. odkładania używanego sprzętu na miejsce do tego przeznaczone; 
h. opuszczenia terenu Klubu 10 min przed obowiązującą godziną jego zamknięcia.

3. Godziny otwarcia Klubu publikowane są na stronie internetowej Klubu.

4. Klubowicz zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się na terenie klubu, w szczególności do 
nieużywania wulgarnego słownictwa i życzliwego zachowania się w stosunku do innych 
klubowiczów. Klubowicz zobowiązany jest do zachowania spokoju i porządku w klubie oraz 
umożliwienia innym Klientom swobodnego korzystania z usług Klubu.

5. Wszystkie rzeczy osobiste Członek Klubu ma obowiązek przechowywać w zamkniętych szafkach 
udostępnionych przez Klub. Szafki udostępniane są tylko w czasie, gdy Kubowicz przebywa w 
obiekcie.

6. Każdy Członek Klubu ma obowiązek posiadania własnej kłódki. W razie braku kłódki, Członek Klubu 
może ją zakupić w recepcji Klubu.

7. Po zakończeniu korzystania z usług Klubu, każdy jego Członek jest zobowiązany do zabrania z 
Klubu rzeczy osobistych oraz kłódki. Szatnie Klubu będą czynne do czasu zamknięcia Klubu. W 
przypadku pozostawienia kłódki, po zamknięciu Klubu, Klub ma prawo przeciąć kłódkę, a zawartość 
szafki będzie przechowywana w recepcji Klubu przez okres 48 godzin. Po tym czasie zawartość 
szafki zostaje zutylizowana.

8. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Klubu upoważniony jest wyłącznie 
personel Klubu.

9. Zabronione jest korzystanie bez wcześniejszego uzgodnienia z Właścicielem Klubu z przyrządów 
treningowych i infrastruktury Klubu w celu świadczenia usług na rzecz innych Klientów Klubu 
(prowadzenia treningów personalnych itp.), niezależnie od tego czy usługi te są świadczone 
odpłatnie czy nieodpłatnie. 

10. Klient ma obowiązek dostosować wykonywane ćwiczenia do swego stopnia sprawności oraz stanu 
zdrowia. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. Każdy, w razie jakichkolwiek 
wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, czy też 



ewentualnego wpływu takich ćwiczeń na stan zdrowia przed przystąpieniem do ich wykonywania, 
powinien zasięgnąć opinii lekarskiej. Klient Klubu, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń, 
zobowiązany jest poinformować personel Klubu o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania 
określonych ćwiczeń w tym w szczególności o zdiagnozowanych u niego chorobach, czy przebytych 
urazach. 

11. Każdy zobowiązany jest korzystać z przyrządów treningowych, urządzeń i innego wyposażenia 
Klubu zgodnie z ich przeznaczeniem, instrukcją umieszczoną na tych urządzeniach oraz w taki 
sposób, aby zapewnić ich utrzymanie w czystości. W trakcie ćwiczeń, każdy powinien używać 
ręczników wchłaniających wilgoć oraz posiadać odpowiedni ubiór sportowy, w tym sportowe obuwie 
zamienne. 

ZAJĘCIA GRUPOWE

12. Klubowicz może brać udział w zajęciach grupowych po wcześniejszej rejestracji i rezerwacji miejsca 
za pomocą konta klubowego online lub w recepcji. O prawie do udziału w zajęciach grupowych 
decyduje kolejność zgłoszeń. Jedynie dokonanie rezerwacji i punktualne przybycie na zajęcia 
grupowe gwarantują uczestnictwo w zajęciach. Jeżeli Członek Klubu spóźnia się, jego 
zarezerwowane miejsce na zajęciach grupowych może zająć Członek Klubu z listy rezerwowej. CS 
Bastion zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba zapisanych 
na te zajęcia Członków Klubu jest mniejsza niż cztery osoby. Klubowicz ma obowiązek 
poinformować Klub o rezygnacji z udziału w zorganizowanych zajęciach z co najmniej 
dwugodzinnym wyprzedzeniem. Odwołania rezerwacji można dokonać osobiście w recepcji Klubu, 
telefonicznie, za pomocą systemu zapisów on-line na stronie Internetowej Klubu Dwukrotna 
nieobecność Członka Klubu (bez względu na podstawę korzystania z usług Klubu) na zajęciach 
grupowych w okresie 21 dni mimo zarezerwowania miejsca, bez wcześniejszego odwołania 
rezerwacji, skutkuje zablokowaniem możliwości dokonania rezerwacji na zajęcia grupowe przez 14 
dni od dnia wprowadzenia blokady. Zablokowany Członek Klubu może w takiej sytuacji 
zarezerwować miejsce na zajęcia grupowe wyłącznie w recepcji Klubu, najwcześniej na 10 minut 
przed rozpoczęciem zajęć grupowych, w których chce uczestniczyć. Członek Klubu, będący na 
zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć grupowych do 
poinformowania o tym fakcie Instruktora zajęć grupowych. Członek Klubu korzystający z zajęć 
grupowych jest zobowiązany do poinformowania Instruktora zajęć grupowych o gorszym 
samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych. Zajęcia 
grupowe prozdrowotne mają charakter profilaktyczny i nie stanowią konsultacji medycznej. 

13. W przypadku Karnetów obejmujących określoną liczbę wejść, nieobecność na zajęciach grupowych, 
bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje pobraniem z konta Członka Klubu jednego 
wejścia w ramach obowiązującego Karnetu, co uwidocznione zostanie na jego koncie, po 
zalogowaniu na stronie internetowej Klubu, od godziny 00:00 następnego dnia. 

14. W czasie zajęć grupowych część  urządzeń i sprzętu oraz niektóre pomieszczenia są 
zarezerwowane dla Klubowiczów biorących udział w zajęciach. Przykładowo w czasie zajęć 
grupowych „cross trening” Strefa Funkcjonalna jest zarezerwowana dla Klubowiczów, biorących 
udział w zajęciach. 

15. CS Bastion zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, 
zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora oraz odwołania zajęć grupowych w sytuacjach nagłych lub w 
przypadku wprowadzania zmian w grafiku.   

16. Członek Klubu jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć grupowych. Ze względów 
bezpieczeństwa personel Klubu może poprosić spóźnionego Członka Klubu o opuszczenie sali.  O 
wpuszczeniu na salę zajęć grupowych Członków Klubu, którzy nie dokonali rezerwacji miejsca (w 
tym tych, którzy nie mają takiej możliwości z uwagi na blokadę lub brak podania danych) lub 
znajdują się na liście rezerwowej, decyduje wyłącznie personel recepcji Klubu (nie osoba 
prowadząca zajęcia grupowe). 

17. Udział w zajęciach grupowych przewidzianych dla zawodników wyczynowych (tzw. grupy 
zawodnicze) wymaga wcześniejszej zgody instruktora prowadzącego zajęcia. Karty partnerskie nie 
obejmują wstępu na zajęcia grup zawodniczych.

SYSTEMY ZEWNĘTRZNE 

1. Każda osoba uprawniona, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, do uzyskania 
statusu Członka Klubu, może korzystać z usług Klubu na podstawie abonamentu zakupionego w 
systemie zewnętrznym (np. Benefit Systems, Fit Profit, OK System).

2. Za wyjątkiem możliwości rezerwacji zajęć (Strefa Klienta), osoba taka może korzystać z usług CS 



Bastion na takich zasadach jak Członkowie Klubu – w zakresie wyznaczonym abonamentem 
zakupionym w systemie zewnętrznym.

3. Osoba taka, korzystając z usług Klubu, ma takie same obowiązki jak Członek Klubu. 

4. W celu korzystania z systemu rezerwacji zajęć, osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie 
abonamentu zakupionego w systemie zewnętrznym, powinna uiścić Opłatę Rejestracyjną według 
stawki określonej w aktualnym cenniku po czym otrzyma Kartę Członkowską oraz login i hasło do 
Strefy Klienta. 

SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Terminy i sposoby dokonywania płatności określane są w Umowie Członkowskiej.

2. Karnety na czas określony lub liczbę wejść – płatności za karnety dokonywane są z góry za cały 
okres obowiązywania Umowy Członkowskiej. Opłaty można uregulować gotówką lub kartą płatniczą 
w Recepcji Klubu. W przypadku Karnetu zakupionego online, płatność może być dokonana 
wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Klubu i dostępnych tam kanałów płatności.

3. Kupujący ma możliwość płatności online przez system Przelewy24.

4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.

5. Karnety na czas niekreślony – płatności za karnety są rozliczane co miesiąc (płatność jest pobierana 
z gór za każdy następny miesiąc), wyjątkiem jest pierwsza opłata rejestracyjna i opłata 
uzupełniająca, które należy wpłacić gotówką lub kartą płatniczą w Recepcji Klubu. Opłata 
uzupełniająca to opłata za okres Członkostwa od momentu zawarcia Umowy do pierwszego dnia 
miesiąca następującego po dniu, w którym została zawarta Umowa. Wysokość uzupełniająca jest 
proporcjonalna do liczby dni obowiązywania Karnetu w danym miesiącu kalendarzowym Płatności 
za kolejne Składki Członkowskie realizowane są poprzez płatności cykliczne „Espago” z kardy 
debetowej lub karty kredytowej. Płatności cykliczne „Espago” polegają na automatycznych 
obciążeniach karty kredytowej lub debetowej Visa, MasterCard oraz Maestro Członka Klubu 
wynikających z umowy. Mechanizm do obsługi bezpiecznych płatności cyklicznych dostarcza 
Espago (zgodnie z zasadami świadczenia usług, opisanymi na stronie internetowej 
https://www.espago.com) spełniające międzynarodowe standardy bezpieczeństwa PCI DSS. 
Pobrania dokonywane będą w regularnych odstępach czasu, w terminie przedstawionym Członkowi 
Klubu. CS Bastion nie przechowuje numerów kart ani innych danych koniecznych do autoryzacji 
transakcji. CS Bastion zastrzega sobie prawo do ponownych prób obciążeń rachunku Członka 
Klubu, gdy w wymaganym terminie obciążenie wynikające z umowy nie zostanie zrealizowane. 
Klient zobowiązany do uiszczenia płatności poprzez system płatności cyklicznych „Espago” jest 
zobowiązany do ustawienia stosownych limitów dziennych i miesięcznych dla swojej karty 
kredytowej lub debetowej. Limity te powinny zostać ustawione dla transakcji korespondencyjnych i 
telefonicznych oraz dla transakcji internetowych, na poziomie gwarantującym możliwość pobrania 
wymaganej miesięcznej opłaty. Okoliczność braku skutecznego obciążenia karty kredytowej lub 
debetowej nie zwolnią Członka Klubu z obowiązku uiszczenia opłat.

6. Zaległości w opłatach Składek Członkowskich upoważniają Personel Klubu od odmówienia 
Klubowiczowi wstępu do Klubu.

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Dla wszystkich karnetów bezterminowych obowiązuję dwumiesięczny okres wypowiedzenia, który 
naliczany jest według okresu rozliczeniowego (ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego) od 
dnia pisemnej daty zgłoszenia w Recepcji Klubu. W okresie wypowiedzenia nie ma możliwości 
zamrożenia karnetu.

2. Umowa dotycząca karnetu na czas określony kończy się z dniem wygaśnięcia Karnetu i nie wymaga 
podejmowania, żadnych działań przez Klubowicza.

3. Ustanie Członkostwa wymaga rejestracji w przypadku ponownego przystąpienia do Klubu. Wówczas 
konieczne będzie podanie wymaganych danych w Formularzu Karty Rejestracyjnej i wniesienie 
opłaty rejestracyjnej.  

4. Umowa członkowska może zostać rozwiązana przez CS Bastion bez okresu wypowiedzenia w razie 
naruszenia przez Członka Klubu warunków niniejszej umowy, nieprzestrzegania regulaminu, a w 
szczególności nie opłacenia w terminie podanym w umowie miesięcznej opłaty za karnet.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem danych Administratorami Twoich danych jest Elite Sport Waldemar Misiak NIP: 536-

https://www.espago.com/


171-39-65. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami/współadministratorami 
Pństwa danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również nasi Partnerzy. Partnerzy 
działają na podstawie podpisanej umowy z “Elite Sport Waldemar Misiak” i chodzi między innymi o 
usługi serwisu, marketingu czy księgowości.

2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawie 
danych osobowych za pośrednictwem e-mail:biuro@bastionklub.pl 

3. Tdwoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, itp. – przy czym takie podmioty 
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami 
administratora. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich 
uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez 
organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania 
karnego). Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom 
międzynarodowym. 

4. Klubowiczowi przysługują prawa w związku z przetwarzaniem przez CS Bastion danych osobowych: 
- prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 
- prawo żądania sprostowania danych 
- prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), 
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

5. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych 
praw: 
-prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody 
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej wycofaniem. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej 
usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych 
praw: 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych 
osobowych, w ustrukturyzowany, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. 

6. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora możesz 
dodatkowo skorzystać z poniższych praw: 
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej 
szczególną sytuacją. Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu Twoje dane nie będą 
przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, 
nadrzędna wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń. W celu skorzystania z powyższych praw należy przesłać na adres e-mail 
biuro@bastionklub.pl stosowne żądanie podjęcia działania przez Administratora. 

7. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w szczególności 
- w celu zawierania i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania ciążących 
na Administratorze obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
-  w celu tworzenia analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. a RODO, 
-  w celu weryfikacji tożsamości Klienta oraz cyklicznego obciążenia karty płatniczej w związku z 
regulowaniem płatności Składek Członkowskich wynikających z zawartej umowy na czas 
nieokreślony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
- w celu marketingu, w tym marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
- w celu utrwalenia i rozpowszechniania wizerunku na stronach internetowych CS Bastion oraz w 
mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
- w celu dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w 
celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz 
mienia Administratora, w celu przyjmowania oświadczeń o odstąpieniu od zakupu Karnetu online, w 
celu przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania 
prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze– na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

8. Obiekt CS Bastion jest monitorowany. Informujemy, że na terenie CS Bastion stosuje się monitoring 
wizyjny. Administratorem Państwa danych osobowych jest Elite Sport Waldemar Misiak NIP: 536-
171-39-65 Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO i obejmuje 
wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne, sale fitness; Dane osobowe będą udostępniane 



wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego 
prawa; Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; Dane osobowe przechowywane będą przez okres do 30 dni /do nadpisania/; 
Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania; Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych; Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Umowy Członkowskiej.
2. Członek Klubu może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Klub. Można dokonać 

tego osobiście w recepcji Klubu, listownie na adres Klubu lub przesyłając wiadomość  e-mail na 
adres: biuro@bastonklub.pl. W zgłoszeniu Członek Klubu powinien wskazać swoje imię i nazwisko, 
dane kontaktowe (numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail), numer karty 
członkowskiej (o ile ją posiada), a także zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji. Klub zastrzega 
sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, dokładając jednocześnie starań o jak 
najszybsze jej rozpatrzenie.

3. Regulamin dostępny jest w Klubie oraz na stronie internetowej www.bastionklub.pl
4. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie 

dostępny w Klubie oraz na stronie internetowej www.bastionklub.pl O zmianach Regulaminu Klub 
informuje Członków Klubu.

5. Zmiany Cennika, zakresu dostępnych w ofercie usług w tym rodzajów dostępnych Karnetów czy 
osób prowadzących zajęcia, nie mają zastosowania dla usług świadczonych w ramach Umów 
Członkowskich już zawartych. W związku z powyższym, zmiana Cennika, zakresu dostępnych w 
ofercie usług w tym rodzajów dostępnych Karnetów czy osób prowadzących zajęcia nie stanowi 
zmiany Umowy Członkowskiej ani Regulaminu.

6. Przez podpisanie niniejszego Regulaminu, Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z nimi, 
zrozumiał je akceptuje warunki i zobowiązuje się ich przestrzegać. 

Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Załącznik nr 2 – Polityka prywatności.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.

http://www.bastionklub.pl/
mailto:info@holigym.pl

