Zasady funkcjonowania Klubów Organic Fitness
w okresie ograniczeń związanych z wystąpieniem stanu epidemii
(„Zasady Organic”)

§1
Reguły funkcjonowania Klubów
1. W związku z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w Klubach
prowadzonych przez MyOrganiq sp. z o.o. (dalej: „Spółkę”) zostają wprowadzone szczególne
zasady umożliwiające korzystanie z Klubów zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaś dla
zachowania wspólnego dobra i bezpieczeństwa zostaje wprowadzony szczególny reżim
sanitarny.
2. Funkcjonowanie Klubów, jak również obowiązki i uprawnienia Klubowiczów, w okresie
ograniczeń związanych z wystąpieniem stanu epidemii odbywa się na zasadach określonych
w „REGULAMINIE ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW O KORZYSTANIE Z USŁUG
KLUBÓW ORGANIC FITNESS PROWADZONYCH PRZEZ MYORGANIQ SP. Z O.O.” (dalej:
„Regulamin”), uzupełnionych o zasady wskazane w niniejszym dokumencie. W przypadku różnic
pomiędzy treścią Regulaminu oraz treścią Zasad Organic, pierwszeństwo przyznaje się Zasadom
Organic.
3. Korzystać z Klubów mogą jedynie aktywni Klubowicze lub posiadacze aktywnej karty systemu
zewnętrznego (dalej łącznie „Klubowicze”).
4. Na terenie Klubu obowiązuje limit 1 os./15 m2, nie wliczając Pracowników i Przedstawicieli
Klubu oraz osób, które okażą: unijne cyfrowe zaświadczenie COVID (paszport covidowy) lub
zaświadczenie o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19
uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram
wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku
testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w
celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19. Okazanie
zaświadczenia jest w pełni dobrowolne, a Klub nie będzie przetwarzał tych danych.
5. Informacja na temat ilości osób, jaka może znajdować się w poszczególnym Klubie jednocześnie
została umieszczona na wejściu do każdego Klubu. W przypadku osiągnięcia ww. limitu, osoba
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chętna do skorzystania z Klubu zostanie do niego wpuszczona dopiero po wcześniejszym
opuszczeniu Klubu przez innego korzystającego chyba, że jest osobą niewliczaną do limitu
zgodnie z ust. 4 powyżej. Zaleca się zapisywanie na zajęcia, zgodnie z § 2 ust. 7.
6. W trakcie godzin otwarcia dla Klubowiczów, wprowadzona zostaje przerwa techniczna w celu
dokładnego przewietrzenia wszystkich pomieszczeń i zdezynfekowania szatni, łazienek, toalet.
Harmonogram przerw technicznych znajduje się na recepcji.
7. Na terenie każdego Klubu, w oznaczonych miejscach, znajdują się stacje służące do dezynfekcji
rąk.
§2
Obowiązki Klubowicza
1. Wejście na teren Klubu związane jest z obowiązkiem dezynfekcji dłoni.
2. Na terenie Klubów obowiązuje nakaz zasłaniania ust oraz nosa za pomocą maseczki. Z tego
obowiązku zwolnione są jedynie osoby uprawiające sport. Osoby znajdujące się w Klubie, jednak
w danym momencie niećwiczące, są obowiązane do zasłaniania ust i nosa.
3. W Klubach obowiązuje dystans społeczny wynoszący co najmniej 1,5 m.
4. Przy pierwszym wejściu do Klubu na nowych zasadach, Klubowicz zobowiązany jest do złożenia
pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Zasadami Organic.
5. Przy każdym wejściu do Klubu, Klubowicz jest zobowiązany do okazania pracownikowi Klubu
karty klubowej.
6. Pracownik Klubu, który zaobserwuje u Klubowicza występowanie objawów charakterystycznych
dla chorób zakaźnych (w tym w szczególności objawy charakterystyczne dla SARS-COV-2, m.in.
podwyższona temperatura, kaszel, ból mięśni, ból gardła, ból głowy, trudności w oddychaniu,
duszności, ból lub ucisk w klatce piersiowej) uprawniony jest do odmowy wpuszczenia
Klubowicza na teren Klubu, a jeżeli Klubowicz znajduje się już na terenie Klubu, Pracownik Klubu
ma prawo zażądać, aby Klubowicz opuścił Klub. W takim wypadku Klubowicz zobowiązany jest
do natychmiastowego opuszczenia Klubu, zachowując szczególne środki ostrożności.
7. W celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub zaleca się zapisanie się na
konkretne zajęcia sportowe. Ilość wolnych miejsc w konkretnych zajęciach sportowych jest
ograniczona, a o dostępie decyduje kolejność zapisów. Zapisu na konkretne zajęcia Klubowicz
dokonuje za pośrednictwem strony internetowej bądź w recepcji Klubu.
8. Klubowicz rezygnujący z zajęć sportowych, zobowiązany jest do odwołania dokonanego zapisu
co najmniej na godzinę przed rozpoczęciem zajęć. Niezastosowanie się do obowiązku
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określonego w zdaniu poprzedzającym trzykrotnie, skutkuje brakiem możliwości zapisania się na
zajęcia przez okres kolejnych 3 dni.
9. Klubowicz powinien przyjść na zajęcia sportowe punktualnie. Instruktor ma prawo wyprosić
spóźnionego Klubowicza z zajęć.
10. Aktualny grafik zajęć sportowych dostępny jest w recepcji oraz na stronie internetowej Klubu.
Istnieje możliwość dokonywania zmian w zakresie dostępnych zajęć sportowych.
11. Po przybyciu do Klubu, Klubowicz kieruje się do szatni (szatni wraz z prysznicami), gdzie
przebiera się w strój sportowy. Klubowicz jest zobowiązany w szczególności do: zmiany obuwia
oraz korzystania z własnego ręcznika.
12. W szatniach można korzystać jedynie z wyznaczonych do użytku szafek. Co drugi rząd szafek
jest wyłączony z użytku.
13. Klubowicz jest zobowiązany do dezynfekowania szafek po ich użyciu.
14. Klubowicz jest zobowiązany do przebywania w szatni i pod prysznicem przez możliwie krótki
czas, niezbędny do przygotowania się do treningu albo do wyszykowania się po jego
zakończeniu.
15. Po zakończeniu treningu, Klubowicz zobowiązany jest do niezwłocznego skierowania się
bezpośrednio do szatni, a następnie do opuszczenia Klubu. Opuszczanie wszelkich pomieszczeń
przez Klubowiczów następuje z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz dystansu
społecznego.
16. Wszyscy Klubowicze opuszczający szatnie wraz z prysznicami są obowiązani do dezynfekcji rąk
lub zastosowania rękawiczek ochronnych.
17. Klubowicz jest zobowiązany do zachowania wymogów sanitarnych obowiązujących w Klubie oraz
do zachowania dystansu społecznego.
18. Klubowicz jest zobowiązany do dezynfekowania sprzętu po jego użyciu.
19. Klubowicz nie może przestawiać sprzętu sportowego.
20. Klubowicz jest zobowiązany do bezwzględnego respektowania nowych zadach obowiązujących
w Klubach oraz do respektowania poleceń Pracowników Klubu w zakresie sanitarnym, pod
rygorem nakazania opuszczenia Klubu przez Klubowicza. Niezastosowanie się do polecenia
opuszczenia Klubu może skutkować rozwiązaniem umowy z Klubowiczem bez zwracania mu
uiszczonej opłaty za kartę klubową i zakazem wstępu do Klubu.

§3
Osoby uprawnione do korzystania z Klubów
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1. Uprawnienie do korzystania z Klubów przysługuje Klubowiczom posiadającym aktywny karnet i
posiadaczom aktywnej karty systemu zewnętrznego, o których mowa w Regulaminie.
2. Warunkiem korzystania z Klubów przez osoby inne niż wskazane w ust. 1, jest zakup Karnetu
bądź aktywacja karty systemu zewnętrznego.
3. Korzystanie z Klubów jest możliwe wyłącznie dla Klubowiczów), którzy:
a. nie zostali objęci kwarantanną, izolacją (w tym izolacją w warunkach domowych) lub też
nadzorem epidemiologicznym;
b. w ciągu 14 dni poprzedzających dzień wizyty w Klubie nie przejawiali żadnych objawów
sugerujących zakażenie, w tym zakażenie wirusem SARS-CoV-2, takich jak ból głowy
i mięśni, kaszel, wysoka temperatura ciała, brak zmysłu węchu lub smaku,
c. w trakcie korzystania z Klubu nie przejawiają żadnych objawów sugerujących chorobę,
w tym zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
d. w ciągu 14 dni poprzedzających dzień wizyty w Klubie nie mieli kontaktu z osobą chorą
na SARS-COV-2.
4. Klubowiczów z tzw. grupy podwyższonego ryzyka – osoby starsze, cierpiące na przewlekłe
choroby, otyłe – zachęcamy do korzystania z Klubu w godzinach, w których na terenie Klubu
znajduje się najmniejsza ilość Klubowiczów bądź do rozważenia wstrzymania się z korzystania z
usług Klubu do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.
5. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny w Klubie, pracownik bądź
przedstawiciel Klubu będzie uprawniony do zwrócenia Klubowiczowi uwagi, a także wydania
polecenia opuszczenia Klubu.
§4
Czas obowiązywania Zasad Organic
1. Niniejsze Zasady Organic mają charakter tymczasowy i będą obowiązywały nie dłużej niż do
czasu uchylenia wszelkich ograniczeń związanych z wystąpieniem stanu epidemii.
2. Spółka informuje, że w przypadku wprowadzenia przez organy państwa dodatkowych obostrzeń,
możliwe będą zmiany funkcjonowania Klubów, wynikające z dostosowania się przez Spółkę do
obowiązujących przepisów prawa.
3. Załącznikiem do Zasad Organic jest wzór oświadczenia Klubowicza o zapoznaniu się z Zasadami
Organic, ich akceptacji i zobowiązaniu się do ich stosowania.

str. 4

Załącznik:
− Wzór Oświadczenia Klubowicza.

Oświadczenie Klubowicza
o zapoznaniu się, akceptacji oraz zobowiązaniu do przestrzegania Zasad Organic

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią dokumentu Zasady funkcjonowania Klubów Organic
Fitness w okresie ograniczeń związanych z wystąpieniem stanu epidemii („Zasady Organic”), jest on dla
mnie zrozumiały i akceptuję określone w nim zasady korzystania z Klubów prowadzonych przez
MyOrganiq sp. z o.o., jak również zobowiązuję się do przestrzegania reguł wskazanych w ww.
dokumencie.
Zgodnie z Zasadami Organic, w okresie ograniczeń związanych z wystąpieniem stanu epidemii,
zobowiązuję się korzystać z Klubów z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych, dbając o zdrowie
i bezpieczeństwo moje oraz pozostałych Klubowiczów.

________________________________
podpis Klubowicza
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