REGULAMIN CZŁONKOWSKI
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin Członkowski określa zasady i warunki nabywania i utrzymywania
członkostwa oraz płatności za członkostwo w klubie fitness prowadzonym przez LAAB Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000739221, NIP:
1132978312, REGON: 380678035 (dalej: „Klub”).
2. Regulamin Członkowski obowiązuje w Klubie od dnia 01.02.2019 roku.
3. Regulamin Członkowski stosuje się także do wszelkich akcji promocyjnych i eventów
organizowanych przez Klub.
4. Regulamin Członkowski stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i
określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług świadczonych przez Klub
(dalej: „Umowa”).
5. Klub świadczy usługi mające na celu poprawę sprawności fizycznej i promocję aktywnego
trybu życia, w tym usługi treningowe grupowe i indywidualne dla klientów indywidualnych
i firm oraz zajęcia sportowe w szczególności fitness, zajęcia taneczne, zajęcia ruchowe dla
dorosłych i dzieci, połączone z punktem gastronomicznym obejmującym barek dla klientów
z produktami regeneracyjno-kawowo-sportowymi oraz dystrybucją produktów związanych
z działalnością Klubu i suplementami diety.
§ 2. CZŁONKOWSTWO
1. Klub i osoba korzystająca z usług świadczonych przez Klub (dalej: „Klubowicz”) zawierają
Umowę na warunkach określonych w Regulaminie Członkowskim. Klubowicz podlega
prawom i obowiązkom zgodnie z warunkami członkostwa wybranymi w zamieszczonym na
stronie www.laab.pl lub http://laab.perfectgym.pl/clientportal2/#/Login Formularzu
Aplikacyjnym niezbędnym do założenia konta członkowskiego, zapisami Regulaminu
Członkowskiego oraz Regulaminu Klubu.
2. Status Klubowicza uzyskuje się po założeniu konta członkowskiego za pośrednictwem
strony
internetowej
Klubu
www.laab.pl
lub
http://laab.perfectgym.pl/clientportal2/#/Login poprzez uzupełnienie i podpisanie
Formularza Aplikacyjnego oraz po podpisaniu Regulaminu Członkowskiego,
zaakceptowaniu innych obowiązujących w Klubie Regulaminów oraz po dokonaniu na rzecz
Klubu opłat zgodnie z Cennikiem Opłat w wysokości odpowiadającej wybranym usługom
realizowanym w Klubie.
3. Potwierdzeniem zawarcia Umowy pomiędzy Klubem a Klubowiczem jest złożenie przez
Klubowicza podpisu pod Regulaminem Członkowskim, Regulaminem Klubu oraz
Cennikiem Opłat w recepcji Klubu. Regulamin Członkowski, Regulamin Klubu oraz Cennik
Opłat dostępne są na stronie internetowej Klubu www.laab.pl oraz w recepcji Klubu.
4. Zawarcie Umowy jest jednoznacznym potwierdzeniem, że Klubowicz zapoznał się
i akceptuje Regulamin Członkowski, Regulamin Klubu oraz Cennik Opłat.

5. Potwierdzeniem członkostwa, a tym samym prawa do korzystania z usług świadczonych
Klub jest posiadanie aktywnego profilu członkowskiego („Wirtualny Karnet”) na stronie
internetowej Klubu www.laab.pl i w aplikacji Klubu.
6. Klubowiczem na warunkach opisanych w Umowie, Regulaminie Członkowskim oraz
Regulaminie Klubu może zostać jedynie osoba, która ukończyła 18 lat, lub za zgodą
opiekunów prawnych osoba, która ukończyła 16 lat. Małoletni poniżej 16 roku życia
uczestniczą w zajęciach oferowanych przez Klub na podstawie członkostwa opiekuna
prawnego.
7. Wraz z zawarciem Umowy każdy Klubowicz otrzymuje indywidualny numer Klubowicza.
8. Klub zastrzega sobie prawo odmowy zwarcia Umowy oraz odmowy udzielenia członkostwa
w przypadku powzięcia uzasadnionego przekonania o możliwości zagrożenia
bezpieczeństwu Klubowiczów oraz porządkowi w Klubie przez potencjalnego Klubowicza.
9. Opłaty na rzecz Klubu (dalej: „Opłaty”) są wymienione w Formularzu Aplikacyjnym raz
§ 3. OKRES CZŁONKOSTWA
1. Umowa może być zawarta na Czas Określony lub na Czas Nieokreślony. Umowa na Czas
Określony jest równoznaczna z Członkostwem na Czas Określony, natomiast Umowa na
Czas Nieokreślony jest równoznaczna z Członkostwem na Czas Nieokreślony.
2. Członkostwo na Czas Określony trwa jeden miesiąc przez który rozumie się 30
następujących bezpośrednio po sobie dni kalendarzowych. Klubowicz uzyskuje
Członkostwo na Czas Określony, gdy spełnieni łącznie następujące warunki:
1) zadeklaruje w Formularzu Aplikacyjnym płatność z góry w formie gotówki lub karty
płatniczej;
2) oznaczy w Formularzu Aplikacyjnym tytuł Umowy, jako Umowę na Czas Oznaczony;
3) dokonania płatności z góry za miesiąc korzystania z usług Klubu.
3. Członkostwo na Czas Określony wygasa automatycznie wraz z upływem ostatniego dnia
bieżącego miesiąca. Członkostwo takie jest odnawialne każdorazowo po dokonaniu przez
Klubowicza płatności za kolejny miesiąc.
4. Klubowicz uzyskuje Członkostwo na Czas Nieokreślony, gdy spełnieni łącznie następujące
warunki:
1) zadeklaruje w Formularzu Aplikacyjnym płatności w formie obciążenia karty płatniczej
Klubowicza;
2) oznaczy w Formularzu Aplikacyjnym tytułu Umowy jako Umowę na Czas Nieoznaczony;
3) podpiszea zgodę na obciążanie przez Klub rachunku bankowego Klubowicza
pierwszego dnia każdego miesiąca, w którym korzystana z usług świadczonych przez
Klub, na kwotę odpowiadającą sumie opłat zgodnych z Cennikiem Opłat ustalonych dla
usług, z których korzystać będzie Klubowicz w ramach członkostwa.
5. Klubowicz ma prawo zawiesić członkostwo w Klubie na okres jednego miesiąca
rozumianego zgodnie z ust. 2 powyżej.
6. Zawieszenie należy zgłosić najpóźniej na 7 dni przed końcem bieżącego miesiąca, w którym
Klubowicz korzysta z usług świadczonych przez Klub w ramach członkostwa,
poprzedzającego bezpośrednio miesiąc, w którym członkostwo ma zostać zawieszone.

7. Zawiesić można jedynie Członkostwo na Czas Nieoznaczony. Wirtualny Karnet
przedpłacony nie podlega zawieszeniu.
8. Jeśli po upływie miesiąca rozumianego zgodnie z ust. 2 powyżej, od dnia zawieszenia
członkostwa Klubowicz nie wypowie członkostwa, zostanie ono automatycznie
wznowione, co skutkuje pobieraniem opłat miesięcznych za członkostwo zgodnie z Umową
i Cennikiem Opłat.
9. Zawieszenie członkostwa Klubowicz może zgłosić:
1) osobiście w recepcji Klubu;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres Klubu. Adresy mailowe
Klubu podane są na www.laab.pl.
10. Klub dopuszcza możliwość cesji zawartej Umowy z Klubowiczem na osobę trzecią.
§ 4. PŁATNOŚCI
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Klubowicz może dokonać zapłaty w formie gotówkowej, za pomocą karty płatniczej albo
w formie obciążenia karty płatniczej Klubowicza (poprzez kartę płatniczą strony rozumieją
także kartę kredytową oraz kartę przedpłaconą).
W przypadku płatności w formie gotówki albo karty płatniczej, Klubowicz odpowiada za
uiszczenie opłat i uiszcza je zgodnie z Cennikiem Opłat obowiązującym w Klubie.
W przypadku płatności w formie obciążenia karty płatniczej Klubowicza w każdym
pierwszym dniu miesiąca rozumianego zgodnie z § 3 ust. 2, rachunek bankowy
Klubowicza zostanie automatycznie obciążony opłatą zgodną z Cennikiem Opłat
obowiązującym w Klubie w wysokości uzależnionej od rodzaju usług z których Klubowicz
korzysta w Klubie. Klubowicz powinien zapewniać środki pieniężne na posiadanym
rachunku bankowym w terminach płatności. W przypadku, gdy pobranie, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe, z uwagi na brak środków lub utratę ważności
karty płatniczej, Klubowicz traci możliwość korzystania z Klubu do czasu uiszczenia
zapłaty a jego Wirtualny Karnet zostaje zablokowany.
Klubowicz może odblokować Wirtualny Karnet uiszczając zaległą opłatę miesięczną w
recepcji Klubu lub poprzez platformę płatności on-line Klubu.
Wysokość opłat za usługi świadczone przez Klub wynika z aktualnie obowiązującego
Cennika Opłat.
W przypadku gdy Klubowicz dokonuje zapłaty kartą płatniczą należącą do osoby trzeciej,
ma on obowiązek doręczenia pisemnej zgody dysponenta karty na obciążenie jego karty
opłatami z tytułu uczestnictwa w Klubie. Klub nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne
obciążenie karty nie będącej w dyspozycji Klubowicza.
Klub ma prawo do obciążania karty płatniczej Klubowicza nie tylko opłatami za
korzystanie z Klubu, ale wszelkimi innymi opłatami i karami umownymi przewidzianymi w
Regulaminie Członkowskim i Regulaminie Klubu.
Klub może pobierać dodatkowe opłaty niebędące opłatami za świadczone przez Klub
usługi, które służą zwrotowi kosztów imprez (np. koszty transportu, wyżywienia)
organizowanych przez Klub, w których Klubowicz bierze udział, a które będą odpłatne.
Szczegółowe koszty będą przedstawiane zawsze w ogłoszeniu o imprezie. Warunkiem
uczestnictwa w imprezie jest uiszczenie tych kosztów lub wyrażenie zgody na obciążenie
karty Klubowicza kosztami.
Klub może dokonać podwyższenia wysokości opłat wynikających z Cennika Opłat wobec
Klubowicza w trakcie trwania Umowy, w tym w szczególności w przypadku wzrostu

kosztów świadczenia usług przez Klub. Klub powiadomi Klubowicza w formie
elektronicznej (e-mail) lub pisemnie na podane przez niego w Formularzu Aplikacyjnym
adresy o podwyższeniu wysokości opłat z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Po
upływnie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmianie ulega określona w
Umowie wysokość opłat. Klubowiczowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w
terminie jednego miesiąca rozumianego zgodnie z § 3 ust. 2 powyżej, od dnia
zawiadomienia go o zmianach opisanych w zdaniach poprzedzających niniejszego punktu.
10. W przypadku płatność z kont walutowych, kwoty będą przeliczane na PLN według kursu
banku Klubu. Co do zasady walutą zapłaty jest polski złoty (PLN).
§ 5. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa na Czas Nieoznaczony może zostać rozwiązana przez Klub albo przez Klubowicza
z zachowaniem jednomiesięcznego okresy wypowiedzenia rozumianego zgodnie z § 3 ust.
2 powyżej ze skutkiem na koniec miesiąca rozumianego zgodnie z § 3 ust. 2 powyżej.
2. W momencie złożenia przez Klubowicza pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji z
członkostwa (wypowiedzenia Umowy), Klubowicz jest zobowiązany do uregulowania
wszelkich zaległych opłat, w tym opłat za okres wypowiedzenia.
3. Umowa może zostać rozwiązana przez Klub w każdym przypadku ze skutkiem
natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy:
1) zachowanie Klubowicza narusza w sposób rażący dobra osobiste innych Klubowiczów
lub Klubu, bądź jest niezgodne z prawem;
2) Klubowicz nie reguluje terminowo opłat należnych Klubowi, przy czym przed
rozwiązaniem Umowy z tej przyczyny, Klub wezwie Klubowicza, używając danych
kontaktowych udostępnionych przez Kubowicza w Umowie, do zapłaty wyznaczając
dodatkowy 14 dniowy termin z zagrożeniem, że brak zapłaty spowoduje rozwiązanie
Umowy. Mimo rozwiązania Umowy Klubowicz jest zobowiązany do uregulowania
wszelkich zaległych opłat.
4. Umowa może również zostać rozwiązania przez Klub lub przez Klubowicza, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, jeżeli Klub całkowicie zakończy działalność.
5. Klubowicz może w każdym przypadku rozwiązać Umowę bez okresu wypowiedzenia, w
sytuacji gdy Klub rażąco narusza warunki Umowy, po warunkiem uprzedniego pisemnego
wezwania Klubu do zaniechania tych naruszeń, jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia doręczenia
takiego wezwania Klub nie zaprzestał naruszania postanowień Umowy.
6. W razie rozwiązania Umowy przez Klub lub przez Klubowicza zgodnie z ust. 3-5 powyżej,
Klubowiczowi przysługuje zwrot uiszczonych opłat za niewykorzystane usługi jeżeli zostały
opłacone przez Klubowicza za czas trwania Umowy obejmujący okres po jej rozwiązaniu.
7. Składanie oświadczeń woli na potrzeby niniejszego paragrafu wymaga formy pisemnej i w
przypadku gdy składana jest przez Klubowicza dla swojej skuteczności powinna przybrać
formę:
1) listu poleconego adresowanego do Klubu albo
2) osobistego złożenia rezygnacji w recepcji Klubu.
W przypadku oświadczeń składnych przez Klub wobec Klubowicza pismo powinno być
przesyłane jest listem poleconym na adres Klubowicza wskazany w Formularzu

Aplikacyjnym. W razie niepoinformowania przez Klubowicza o zmianie adresu
zamieszkania/adresu do korespondencji, pismo wysłane na adres Klubowicza wskazany w
Formularzu Aplikacyjnym, uważa się za skutecznie doręczone.
§ 6. WYKORZYSTANIE KLUBU
1. Wstęp do Klubu następuje przy użyciu Wirtualnego Karnetu w zakresie usług wykupionych
zgodnie z Cennikiem Opłat. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 6, do korzystania z Wirtualnego
Karnetu uprawniony jest wyłącznie Klubowicz. Każdy Wirtualny Karnet posiada
indywidualny numer Klubowicza umożliwiający weryfikację uprawnień członkowskich w
systemie informatycznym Klubu.
2. Klubowicz może korzystać z Klubu w zakresie przypisanych do niego usług , przy czym Klub
może jednostronnie czasowo rozszerzać i zmieniać Klubowiczom powyższe zakresy
dostępności w ramach akcji promocyjnych lub innych uzasadnionych okoliczności o czym
Klub poinformuje Klubowicza. Klub nie może w żadnym przypadku jednostronnie
ograniczyć zakresu usług i dostępności dla Klubowicza, za wyjątkiem sytuacji wynikających
z konieczności czasowego zamknięcia Klubu w związku z imprezami sportowymi,
kulturalnymi, uroczystościami lub innymi podobnymi wydarzeniami na PGE Narodowym.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Klubie stosowany jest monitoring. W Klubie
stosowany jest także system fotograficznej identyfikacji Klubowiczów poprzez wykonanie
zdjęcia Klubowiczowi przed jego pierwszą wizytą w Klubie. Klub informuje, że zdjęcia
wykonane w Klubie będą przetwarzane oraz wykorzystywane jedynie w celu i w zakresie
weryfikacji tożsamości Kubowiczów.
4. Klub zastrzega sobie prawo do przerwy w pracy Klubu w dni ustawowo wolne od pracy oraz
w inne dni w liczbie nie większej niż 3 dni w miesiącu, chyba że konieczność dłuższej przerwy
w pracy Klubu wynika z organizowanych na PGE Narodowy imprez sportowych,
kulturalnych, uroczystości lub innych tego typu wydarzeń, które powodują konieczność
zamknięcia Klubu na określony czas. Wszystkie zmiany dotyczące zmiany pracy Klubu, a w
szczególności godzin otwarcia i zamknięcia zostaną z wyprzedzeniem ogłoszone przez
system informacji stosowanej w Klubie oraz na recepcji Klubu.
5. Klubowicz uprawia sport i bierze udział w zajęciach oraz korzysta z wyposażenia i urządzeń
w Klubie wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko, z zastrzeżeniem sytuacji oraz
okoliczności, za które Klub ponosi winę. Klub ponosi odpowiedzialność za szkody
poniesione przez Klubowicza w Klubie na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie
Cywilnym.
6. Klub zastrzega sobie termin 30 dni na podjęcie działań w celu zniwelowania ewentualnie
powstałej usterki w Klubie.
§ 7.INNE POSTANOWIENIA
1. Klub uprawniony jest do przeniesienia wierzytelności Klubu wobec Klubowicza na podmiot
trzeci z tytułu niezapłaconych opłat. Klub może zlecać wykonywanie niektórych czynności
związanych z Umową podmiotom trzecim, jeżeli nie wiąże się to z przekazaniem
podmiotowi trzeciemu obowiązków wynikających z Umowy oraz nie narusza jej
postanowień; Klub odpowiada za działania takich podmiotów jak za działania własne.

2. Klub ma prawo do zmiany osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz treningi personalne,
jeżeli Klubowicz korzysta z takiej usługi. Zmiana osoby trenera nie stanowi zmiany umowy
ani podstawy do jej rozwiązania.
3. W przypadku zawarcia Umowy poza lokalem Klubu, Klubowicza obowiązuje Formularz
Aplikacyjny wraz ze wszystkimi obowiązującymi w Klubie Regulaminami, w tym
Regulaminem Członkowskim i Regulaminem Klubu, które stanowią załączniki do Umowy.
4. W przypadku zawarcia Umowy na odległość lub poza lokalem Klubu (np. w przypadku
eventów), Klubowiczowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przeciągu 14 dni
od jej zawarcia bez podania przyczyn, a strony zobowiązane są zwrócić sobie przedmiot
świadczenia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klubowicz musi
poinformować Klub o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze oświadczenia wysłanego
pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany na stronie internetowej Klubu
www.laab.pl. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja
dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od Umowy została wysłana przed upływem
terminu do odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Klub zwraca
wszystkie otrzymane płatności w terminie do 14 dni. Jeśli Klubowicz rozpoczął korzystanie
Klubu płatności zwracane są proporcjonalnie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy
użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki zostały przez Klubowicza użyty w pierwotnej
transakcji, chyba że Klubowicz wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym
przypadku Klubowicz nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
5. Klubowicz oświadcza, że stając się członkiem Klubu wyraża zgodę na otrzymywanie
informacji handlowych oraz marketingowych drogą elektroniczną na adres mailowy
podany w Formularzu Aplikacyjnym wysyłanych przez Klub. Klubowicz oświadcza, że został
poinformowany przez Klub, że może cofnąć swoją zgodę w każdym czasie, a jego dane będą
przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Członkoskim oraz z załącznikami do Umowy i
w pełni je akceptuję.

