Regulamin Klubu Fitness w DoubleTree by Hilton Warsaw
1. Klub Fitness DoubleTree by Hilton Warsaw należy do strefy Wellness w DoubleTree
by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw.
2. Klub jest dostępny dla Gości hotelowych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dla
Gości spoza hotelu Klub jest czynny od 6:00 do 22:00.
3. Goście korzystający z usług Klubu są zobowiązani do zakupienia wejścia
jednorazowego lub karnetu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
4. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie,
nie można również dokonać jego zawieszenia bądź cesji na inną osobę. Karnety
wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Karnety z
określoną liczbą wejść ważne są 30 dni od daty zakupu.
5. Udostępnienie karnetu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i skutkuje
wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych opłat
członkowskich.
6. Pracownik Klubu w każdej chwili ma prawo zażądać od Gościa okazania dokumentu
potwierdzającego tożsamość, a w przypadku braku tego dokumentu, ma prawo
odmówić wpuszczenia Gościa do Klubu.
7. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i
innych środków odurzających.
8. Na teren siłowni i sali fitness zabrania się wnoszenia wszelkich produktów
spożywczych. Podczas zajęć obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.
9. Zajęcia fitness odbywają się według określonego grafiku dostępnego w recepcji
Wellness. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne według obowiązującego cennika
dostępnego w recepcji Wellness.
10. Dyrekcja Hotelu zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku zajęć fitness, instruktorów
prowadzących zajęcia oraz godzin otwarcia strefy Wellness, jak i do odwołania zajęć,
informując wcześniej umówionych Gości drogą mailową lub telefoniczną.
11. Osoby ćwiczące na siłowni oraz biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń i uczestniczą w zajęciach na
własną odpowiedzialność.
12. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia, Gość ponosi pełną
odpowiedzialność za poniesione szkody, a także za szkody poniesione przez Klub.

13. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Klubu od 16 roku życia wyłącznie za
pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
14. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń w siłowni należy zapoznać się ze
wskazówkami ich funkcjonowania i obsługi, znajdującymi się na urządzeniach lub
programami wyświetlanymi na monitorach urządzeń Cardio. W razie wątpliwości
prosimy o zgłoszenie się do obsługi Wellness. W przypadku stwierdzenia usterek lub
braków w urządzeniach prosimy o niekorzystanie z urządzenia i niezwłoczne
powiadomienie obsługi Wellness.
15. W celu zachowania higieny, po skorzystaniu ze sprzętów fitness, należy przetrzeć je
chusteczką dezynfekującą.
16. Na terenie Wellness obowiązuje obuwie zmienne lub ochronne dostępne w recepcji
Wellness.
17. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy, wyczerpania lub innego rodzaju
dyskomfortu, prosimy o zaprzestanie wykonywania ćwiczeń fizycznych.
18. Słuchawki oraz gąbki do słuchawek są dostępne w recepcji Wellness na życzenie.
19. DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw nie ponosi
odpowiedzialności za urazy, utratę mienia oraz inne roszczenia wynikające z
korzystania z Klubu Fitness.
20. Liczba szafek jest ograniczona. Korzystanie z szafek jest możliwe zgodnie z ich
dostępnością tylko w ciągu dnia podczas korzystania z usług Wellness. Do każdej
szafki wydawany jest tylko jeden klucz.
21. Korzystanie z usług Klubu jest równoznaczne z deklaracją o zapoznaniu i akceptacji
jego regulaminu.

