
 
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH, 

określane mianem Regulaminu zajęć grupowych Harder 
 

§ 1 Uczestnictwo w zajęciach 
1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest posiadać ważny i opłacony karnet lub pakiet (płatny lub bezpłatny), zgodnie 
z bieżącą ofertą dostępną w klubach Harder, obejmujący swym zakresem możliwość wejścia na wybrane zajęcia w 
ramach grafiku zajęć danego klubu publikowanego na stronie internetowej www.harderfit.eu oraz w aplikacji 
Harder. 
2. Na zajęcia grupowe każdorazowo obowiązują zapisy bezpośrednio z konta klienta, za pośrednictwem 
aplikacji bądź ewentualnie poprzez portal klienta dostępny na stronie internetowej www.harderfit.eu.  
3. Na każde zajęcia ustanowiony jest limit miejsc obowiązujący dla listy podstawowej (pierwszeństwo wejścia 
na zajęcia), każda osoba ponad limit miejsc przewidziany na zajęcia zapisywana jest na listę rezerwową. W 
przypadku odwołania rezerwacji uczestnika z listy podstawowej, automatycznie wciągany jest na listę 
podstawową pierwszy uczestnik z listy rezerwowej zgodnie z kolejnością zapisanych osób. 
4. Rezerwacja miejsca na zajęcia odbywa się nie wcześniej niż na 168 godzin przed zajęciami i nie później niż na 
1 godzinę przed rozpoczęciem zajęć. 
5. Anulowanie rezerwacji miejsca na zajęciach jest możliwe nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem 
zajęć. 
6. W przypadku gdy uczestnik zajęć dwa razy pod rząd nie odwoła rezerwacji miejsca na zajęcia, na których się 
nie pojawi, wówczas system blokuje uczestnikowi możliwość rezerwacji zajęć przez kolejne 4 dni następujące po 
dniu, w którym uczestnik nie był obecny na zajęciach drugi raz pod rząd.  
7. Na każde zajęcia uczestnicy zobowiązani są pojawić się punktualnie przed rozpoczęciem zajęć przez 
Prowadzącego. Klub zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na zajęcia, w szczególności w sytuacji spóźnienia 
Uczestnika powyżej 2 minut od rozpoczęcia zajęć oraz w sytuacji w której zakończyła się już rozgrzewka. 
8. Każdy uczestnik powinien posiadać strój sportowy dostosowany do warunków atmosferycznych i rodzaju 
prowadzonych zajęć oraz sprzęt osobisty np. w przypadku zajęć boks bandaże bądź rękawice.  
9. Uczestnik uczestniczy w zajęciach na własne ryzyko zgodnie ze znajomością własnych możliwości i 
ograniczeń. Osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do zachowania ostrożności w trakcie wykonywania 
ćwiczeń. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które mają wyraźne przeciwwskazania lekarskie do zajęć 
związanych z wysiłkiem fizycznym.  
10. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast 
zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości. 
11. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, 
bezpieczeństwu swojemu i/lub innych uczestników lub zachowania dezorganizującego i utrudniającego 
prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji 
obejmujących wykluczenie z zajęć.  
12. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków 
odurzających. Instruktor lub pracownik klubu są uprawnieni do wykluczenia uczestnika z zajęć jeśli stwierdzą, że 
znajduje się on pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.  
13. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca 
treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową, a w 
przypadku osób niepełnoletnich jego rodzice lub opiekun prawny.  
14. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu obowiązującego w obiekcie, w którym prowadzone 
są dane zajęcia.  
15. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, godziny i miejsca odbywania się zajęć. 
16. Udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 

§ 2 Postanowienia końcowe 
1. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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