Regulamin Klubu
Sailing Poland Yacht Club
Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa i uprawnienia członków Klubu Sailing Poland
Yacht Club prowadzonego przez Sailing Poland Yacht Club Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, przy Alei Jana Chrystiana Szucha 17/19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
pod numerem KRS: 0000606549, NIP: 7811924701.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Użytym w niniejszym Regulaminie określeniom nadaje się następujące znaczenie:
a) Cennik – lista opłat pobieranych przez Klub oraz usług świadczonych przez Klub wraz z cenami.
b) Członek Klubu – osoba fizyczna/ osoba prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną posiadająca status Członka Klubu
uprawniona do korzystania z usług oferowanych przez Klub na zasadach opisanych w Regulaminie i
wynikających z Umowy zawartej z Klubem,
c) Członkostwo – uprawnienie do korzystania z usług Klubu przez Członka Klubu, zgodnie z
Cennikiem.
d) Fanpage – oficjalna strona na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/
sailingpolandgroup/
e) Formularz rezygnacji – formularz zawierający dane Członka Klubu, w oparciu o który jest
rozwiązywana Umowa; formularz dostępny jest w Recepcji,
f) Gość – osoba spoza Klubu, która na zaproszenie Członka Klubu uczestniczy w Spotkaniu
otwartym lub zamkniętym Klubu w celu jego poznania i podjęcia dalszej decyzji co do przynależności
do Klubu lub na zaproszenie Członka Klubu uczestniczy w Regatach. Członek Klubu może wprowadzić
każdorazowo do Klubu tylko jednego Gościa. W przypadku chęci wprowadzenia większej ilości Gości
przez Członka Klubu wymaga to wcześniejszej zgody Klubu.
g) Karta – karta członkowska Klubu wydawana Członkom Klubu potwierdzająca Członkostwo,
h) Klub lub SPYC – klub Sailing Poland Yacht Club,
i) Konsument – osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
j) Newsletter - elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego przez Klub do Członków Klubu za
pomocą poczty elektronicznej,
k) Opłata członkowska - opłata uprawniająca do posiadania statusu Członka Klubu korzystania z
usług oferowanych przez Klub, zgodnie z Cennikiem.
l) Obsługa Klubu – osoby zatrudnione w Klubie na podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej,
m) Osoba niepełnoletnia – osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 roku życia,
n) Parking – parking dostępny dla Członka Klubu po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej miejsca
parkingowego z Recepcją. Parking udostępniany Członkowi Klubu w ramach dostępności znajdujących
się w nim miejsc,
o) Portal - strona internetowa: www.sailingpolandgroup.com,
p) Recepcja - oznakowane miejsce w Klubie przeznaczone do przyjmowania Członków Klubu i
pozostałych interesantów oraz załatwiania wszelkich spraw administracyjno-technicznych,
q) Regaty – uczestnictwo w regatach Członków Klubu i ich Gości,

r) Spotkania otwarte – spotkania Członków Klubu i ich Gości.
s) Spotkania zamknięte – spotkania Członków Klubu, w których mogą uczestniczyć także Goście,
pod warunkiem spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
t) Regulamin – niniejszy Regulamin Klubu,
u) Umowa – umowa członkowska zawierana między Członkiem Klubu a Klubem,
v) Użytkownik - osoba fizyczna upoważniona przez Członka Klubu, będącego osobą prawną lub
jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej do korzystania z Karty i korzystania z
Usług oferowanych przez Klub określonych w Cenniku. Czynności i oświadczenia woli składane przez
lub w stosunku do Użytkowników posługujących się Kartą będą uważane za czynności i oświadczenia
woli składane przez lub w stosunku do Członka Klubu.
w) Wyposażenie Klubu – umeblowanie i inne przedmioty znajdujące się na terenie Klubu nie
będące własnością Członków Klubu.

§ 2. Członkostwo w Klubie
1. Członkiem Klubu może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność
do czynności prawnych/ osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną.
2. Członkostwo w Sailing Poland Yacht Club jest imienne lub firmowe i nie może być przekazywane/
zbywane na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej, za wyjątkiem sytuacji określonych w Regulaminie.
3. Osoba niepełnoletnia może przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką i nadzorem dorosłego
Członka Klubu.
4. Osoby, pod których opieką znajdują się Osoby niepełnoletnie w Klubie, zobowiązane są do
pobytu na terenie Klubu i odpowiadają za bezpieczeństwo Osób niepełnoletnich oraz za wszelkie szkody
wyrządzone przez Osoby niepełnoletnie.
5. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w Klubie do godziny 18:00.
6. Członek Klubu wypełniając Umowę zobowiązuje się udzielenia informacji zgodnych z prawdą
i ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych
wymaganych przez Klub.
7. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z dniem wskazanym w Umowie pod warunkiem wniesienia
Opłaty członkowskiej. Od tego dnia Członkowi Klubu przysługuje prawo do korzystania z usług
oferowanych przez Klub poza zasadami określonymi w Regulaminie.
8. Zawarcie Umowy następuje po podpisaniu Umowy i złożenia w Klubie pisemnego oświadczenia
o zapoznaniu się i stosowaniu postanowień Regulaminu oraz wniesieniu Opłaty członkowskiej na
zasadach wskazanych w Regulaminie.
9. Umowa z Członkiem Klubu zostaje zawarta na czas określony wynoszący 12 miesięcy. Umowa
ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy w sytuacji, gdy Członek Klubu nie później
niż na 30 dni przed upływem dotychczasowego okresu obowiązywania Umowy nie doręczy Klubowi
pisemnego oświadczenia o rezygnacji z Członkostwa w Klubie (np. z wykorzystaniem formularza
rezygnacji dostępnego w Recepcji). Oświadczenie o rezygnacji z Członkostwa w Klubie może być wysłane
także listem poleconym na adres Klubu, przy czym termin uważa się za zachowany jeżeli rezygnacja
zostanie doręczona Kubowi co najmniej na 30 dni przed datą wygaśnięcia Umowy.
10. Jeżeli czas trwania Umowy zostanie przedłużony na kolejne 12 miesięcy, Członek Klubu
zobowiązany jest do uiszczania Opłat członkowskich za kolejne 12 miesięcy członkostwa w kwocie i w
terminach wskazanych w Umowie.
11. Członkostwo, jak również prawa i obowiązki z nim związane, w tym obowiązek uiszczania Opłaty
członkowskiej, wygasają z ostatnim dniem obowiązywania Umowy.
12. Każdy Członek Klubu niezwłocznie po zawarciu Umowy otrzyma Kartę, którą będzie mógł odebrać
w Recepcji lub która na prośbę Członka Klubu zostanie mu wysłana przez Klub na adres wskazany w
Umowie.
13. Członkowie Klubu i Użytkownicy są zobowiązani do okazywania otrzymanej Karty za każdym
razem, kiedy wchodzą do Klubu.
14. Obsługa Klubu może również zażądać okazania dokumentu tożsamości (ze zdjęciem), w celu
potwierdzenia identyfikacji Członka Klubu.
15. Klub może odmówić wejścia do Klubu osobie, która na prośbę Obsługi Klubu nie okazuje Karty
lub odmawia okazania dokumentu tożsamości.
16. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach związanych
z Członkostwem w Klubie jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do uzyskania Członkostwa w Klubie.

17. Klub zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyny lub wpuszczenia
danej osoby na teren Klubu.

§ 3. Zakończenie Członkostwa w Klubie
1. Umowa nie może zostać rozwiązana przed upływem okresu na jaki została zawarta.
2. Jeżeli Umowa przestanie obowiązywać przed upływem okresu na jaki została zawarta z przyczyn
wywołanych przez Członka Klubu, Członek Klubu jest zobowiązana do zapłaty Klubowi kary umownej
za wcześniejsze rozwiązanie Umowy, w wysokości obliczonej jako iloczyn wartości opłaty miesięcznej
oraz liczby miesięcy, które pozostały do końca okresu obowiązywania Umowy, o którym mowa w § 2
ust. 9, gdyby Umowa nie została rozwiązana.
3. Klub na prawo upomnieć w formie pisemnej Członka i/lub wykluczyć z Klubu jeżeli Członek Klubu:
a) podał nieprawdziwe dane w Umowie,
b) cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych,
c) organizuje własny konkurencyjny klub żeglarski,
d) zachowuje się w Klubie w sposób niestosowny, agresywny, wulgarny bądź w inny sposób
narusza powszechnie obowiązujące zasady dobrego wychowania,
e) narusza postanowienia Umowy, Regulaminu, nie stosuje się do poleceń Obsługi Klubu,
f) zalega z zapłatą Opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 14 dni liczonych od daty jej
wymagalności.
4. W przypadku wykluczenia Członka Klubu przez Klub lub zakończenia przez Członka Klubu
Członkostwa, Członek Klubu zostaje skreślony z listy Członków Klubu w trybie natychmiastowym i jest
zobowiązany usunąć ze strony internetowej swojej firmy i/lub profili na portalach społecznościowych
wszelkie informacje o przynależności do Klubu niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 (trzydziestu)
dni od dnia poinformowania przez Klub o wygaśnięciu Członkostwa w Klubie.
5. W przypadku wykluczenia Członka Klubu przez Klub lub zakończenia przez Członka Klubu
Członkostwa, Klub nie zwraca Członkowi Klubu uiszczonej Opłaty członkowskiej.

§ 4. Odstąpienie od Umowy
1. Jeżeli Umowa została zawarta z Konsumentem poza Klubem lub na odległość, Konsument ma
prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych, bez podania przyczyny składając pisemne
oświadczenie o chęci odstąpienia od Umowy. Wówczas nastąpi również zwrot wpłaconych przez
Konsumenta Opłat członkowskich. Pismo o odstąpieniu musi zostać nadane w placówce pocztowej lub
przekazane firmie kurierskiej najpóźniej 14 dnia po podpisaniu Umowy.
2. Odstąpienie Konsumenta od Umowy może zostać złożone na formularzu, który stanowi załącznik
nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.).
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, który złożył pisemne oświadczenie
o żądaniu rozpoczęcia Członkostwa przed upływem terminu do odstąpienia od niej, Członek Klubu
zobowiązany będzie do zapłaty za Członkostwo do chwili odstąpienia od Umowy.

§ 5. Karta Sailing Poland Yacht Club
1. Klub bezpłatnie wydaje Członkom Klubu Karty potwierdzające Członkostwo w Klubie.
2. Karta jest imienna lub na okaziciela - w przypadku gdy Członkiem Klubu jest osoba prawna lub
instytucja.
3. Karta imienna ma charakter osobisty i nie może być udostępniana żadnym innym osobom lub
podmiotom.
4. Członek Klubu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Klubu o utracie, zniszczeniu
lub kradzieży Karty poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: klub@sailingpoland.com.
W takim przypadku Karta zostanie zablokowana w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania
zgłoszenia o jej utracie lub uszkodzeniu.
5. Wydanie duplikatu Karty następuje po wysłaniu przez Członka Klubu wniosku o duplikat Karty na
adres e-mail: klub@sailingpolandgroup.com.
Dla wniosku, o wydanie duplikatu Karty, Klub nie przewiduje żadnej szczególnej formy.
6. Członek Klubu jest odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie wszystkich wydanych mu
Kart i za korzystanie z nich w sposób zgodny z Regulaminem.

7. Członek Klubu odpowiada za wszelkie działania lub zaniechania własne, Użytkowników oraz
osób, które weszły w posiadanie Karty na skutek ich nienależytego przechowywania lub używania.

§ 6. Opłata Członkowska
1. Członkostwo w Klubie jest płatne.
2. Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczania Opłat członkowskich w kwocie i w terminach
wskazanych w Umowie.
3. Klub stosuje wyłącznie system płatności bezgotówkowych.
4. Klub, w zależności od wyboru sposobu płatności dokonanego w Umowie, uprawniony jest do
pobierania opłat poprzez obciążenie wskazanego przez Członka Klubu rachunku bankowego przy
użyciu karty kredytowej m.in. VISA, MASTERCARD lub za pośrednictwem polecenia zapłaty poprzez
obciążenie wskazanego przez Członka Klubu rachunku bankowego.
5. Opłaty członkowskie mogą być regulowane w następujący sposób:
a) miesięcznie, płatne do 5 (piątego) dnia każdego miesiąca kalendarzowego,
b) jednorazowo, w wysokości całkowitej opłaty rocznej, płatna w terminie 14 dni od dnia podpisania
Umowy.
6. Członek Klubu, w zależności od wyboru sposobu płatności dokonanego w Umowie, zobowiązany
jest do wskazania numeru i daty ważności karty kredytowej lub numeru rachunku bankowego w celu
dokonania Opłat członkowskich oraz wyrażenia na piśmie zgody odpowiednio na obciążenie karty
kredytowej lub rachunku bankowego Członka Klubu w celu uiszczenia Opłat członkowskich.
7. Członek Klubu zobowiązany jest zapewnić na formularzu polecenia zapłaty jednakowy podpis
lub podpisy (w przypadku współwłaściciela konta posiadacza rachunku) zgodne ze wzorami złożonymi
w banku. Podpis Członka Klubu na zleceniu stałym z karty kredytowej lub poleceniu zapłaty, uprawnia
Klub do obciążenia rachunku karty kredytowej lub rachunku bankowego Członka Klubu, pełną należną
kwotę z tytułu Opłaty członkowskiej, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu.
8. Sprawność i bezpieczeństwo funkcjonowania polecenia zapłaty jest monitorowane i chronione
przez bank, w którym Członek Klubu posiada konto bankowe.
9. W przypadku, gdy data płatności przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, dyspozycje
polecenia zapłaty będą realizowane w najbliższym dniu roboczym, przypadającym po dacie płatności.

§ 7. Ogólne warunki
1. Klub jest czynny 7 dni w tygodniu za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni
występujących pomiędzy świętami, w które to Klub zastrzega sobie prawo do ustaleniach innych godzin
otwarcia niż tych ogólnie przyjętych.
2. Informacje o aktualnych godzinach otwarcia Klubu dostępne będą w Recepcji Klubu, Fanpage
oraz na stronie internetowej Klubu.
3. Zamknięcie Klubu we wskazane dni wolne od pracy nie powoduje zmniejszenia Opłat
członkowskich przewidzianych Umową i Regulaminem.
4. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia (ich skrócenia lub wydłużenia) w razie
potrzeby.
5. Klub jest obiektem monitorowanym.
6. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.
7. Klub ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Klubu lub jego części w
celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych, remontów lub innych działań, które okażą się niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania Klubu i świadczenia usług na najwyższym poziomie. O powyższym
Klub będzie informował Członków Klubu zarówno na tablicach ogłoszeń w pomieszczeniach Klubu, jak
i na Portalu.
8. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących funkcjonowania Klubu, skarg i zażaleń prosimy o
kontakt pod adresem email: klub@sailingpolandgroup.com
9. Członek Klubu może składać reklamacje w sprawie dotyczącej niezgodnego z Regulaminem
świadczenia usług przez Klub listownie na adres placówki Klubu, pisemnie w Recepcji placówki Klubu
lub przesyłając e-mail na adres klub@sailingpolandgroup.com
10. W celu zgłoszenia reklamacji Członek Klubu powinien wskazać swoje imię i nazwisko, adres
e-mail oraz numer Karty, a także dokładnie opisać sprawę i oczekiwane działania lub zaniechania Klubu.
11. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

§ 8. Zasady pobytu w Klubie
1. Członkowie Klubu, Użytkownicy oraz Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania pomieszczeń w Klubie.
2. Członek Klubu ponosi pełną materialną odpowiedzialność za wszelkie szkody jakie Członek Klubu
lub jego Gość lub Użytkownik spowodują lub wyrządzą w Klubie (dotyczy to samego obiektu Klubu lub
jakiejkolwiek części jego wyposażenia).
3. Członkowie Klubu, Użytkownicy oraz Goście zobowiązani są do stosowania się do ogólnie
przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług oferowanych przez Klub. Niedopuszczalne
jest uniemożliwianie lub utrudnianie korzystania z Klubu innym Członkom Klubu lub Obsłudze Klubu.
Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych Członków Klubu, obsługi Klubu,
Gości, naruszenie nietykalności cielesnej innych Członków Klubu, Gości lub obsługi Klubu a także
używanie słów wulgarnych lub obraźliwych w stosunku do jakiejkolwiek innej osoby znajdującej się w
Klubie.
4. Zażywanie jakichkolwiek środków psychoaktywnych, odurzających oraz palenie tytoniu na
terenie Klubu jest zabronione.
5. Obsługa Klubu odmawia podania alkoholu osobie nietrzeźwej lub osobie niepełnoletniej.
6. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych osób
znajdujących się w Klubie, osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających oraz
swoim postępowaniem naruszające Regulamin Klubu zostaną wyproszone z Klubu.
7. Za rzeczy pozostawione, zagubione w szatniach oraz na terenie Klubu, Klub nie ponosi
odpowiedzialności.
8. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia o charakterze losowym, takie jak pożar,
ewakuacja, katastrofa, kataklizm, itp. i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do
odszkodowania lub rekompensaty innych roszczeń związanych z nieodbyciem się lub przerwaniem
wydarzenia lub imprezy w Klubie z ww. powodów.

§ 9. Spotkania otwarte Klubu
1. Klub organizuje Spotkania otwarte, w których mogą brać udział Członkowie Klubu oraz Goście.
2. Członkowi Klubu zaleca się zgłoszenie chęci uczestnictwa w Spotkaniu otwartym poprzez wysłanie
e-maila rezerwacyjnego zawierającego imię, nazwisko na adres: klub@sailingpolandgroup.com.
3. Warunkiem uczestnictwa Gościa w Spotkaniu otwartym jest uprzednia rezerwacja miejsca na
Spotkaniu otwartym poprzez wysłanie wiadomości rezerwacyjnej email zawierającej imię, nazwisko
klub@sailingpolandgroup.com.
4. Ilość miejsc dla Gości na każdym Spotkaniu otwartym jest ograniczona.

§ 10. Spotkania zamknięte Klubu
1. W Spotkaniach zamkniętych mogą brać udział wyłącznie Członkowie Klubu.
2. Członkowi Klubu zaleca się zgłoszenie uczestnictwa w Spotkaniu zamkniętym poprzez wysłanie
wiadomości email zawierającej imię, nazwisko na adres e-mail: klub@sailingpolandgroup.com
3. Zaproszenie osób spoza grona Członków Klubu jest możliwe tylko po wcześniejszym zgłoszeniu
tego faktu Klubowi i wyrażeniu przez Klub zgody na udział osoby nie będącej Członkiem Klubu w
spotkaniu zamkniętym.
Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim należy przesłać na adres email:
klub@sailingpolandgroup.com lub przekazać w formie pisemnej Klubowi.
4. Udział w spotkaniu zamkniętym może być płatny.
5. Koszt udziału w Spotkaniu zamkniętym określa Cennik.
6. Rezygnacja z udziału w Spotkaniu zamkniętym przez Członka Klubu w dniu spotkania lub nie
pojawienie się na Spotkaniu zamkniętym nie stanowi podstawy do zwrotu wniesionej opłaty.

§ 11. Poufność
1. Znak towarowy Sailing Poland jest znakiem prawnie chronionym. Używanie znaku, jest możliwe
tylko za uprzednią pisemną zgodą Klubu.
2. Każdy Członek Klubu oraz Gość zobowiązuje się:

a) nie wykorzystywać informacji dotyczących organizacji i funkcjonowania Klubu,
b) nie nakłaniać samodzielnie lub przez osoby trzecie innych Członków Klubu do rezygnacji z
członkostwa w Klubie lub uczestnictwa w konkurencyjnych klubach (próba werbunku uważana jest za
werbunek),
c) zachować w poufności informacje pisemne określone jako poufne lub zastrzeżone, jak również
informacje przekazane ustnie lub w innej formie, określone jako poufne lub zastrzeżone, dotyczące Klubu.
3. W przypadku naruszenia przez Członka Klubu któregokolwiek z zobowiązań do zachowania
powyżej czy to bezpośrednio czy pośrednio, w tym także przez osoby, które zatrudnia w ramach
prowadzonej przez siebie działalności, Członek Klubu zapłaci na rzecz Klubu, na jego wezwanie, w
terminie 14 (czternastu) dni karę umowną wynosząca 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za
każdy przypadek naruszenia.
4. W przypadku, gdy w wyniku naruszenia przez Członka Klubu któregokolwiek z zobowiązań,
o których mowa w ust. 2 powyżej powstanie szkoda przewyższająca wysokość zastrzeżonej w ust. 3
powyżej kary umownej, Klub ma prawo dochodzić od Członka Klubu pozostałej części odszkodowania
do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych.

§ 12. Postanowienia końcowe
1. Członek Klubu o zmianach w Regulaminie zostanie powiadomiona przez Klub drogą elektroniczną
na adres e-mail Członka Klubu wskazany w Umowie.
2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia w sposób określony w Regulaminie.
3. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Członek Klubu ma 14 (czternaście) dni
od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie zmienionego Regulaminu na złożenie oświadczenia woli
o zakończeniu Członkostwa w Klubie.
4. W przypadku złożenia przez Członka Klubu oświadczenia o zakończeniu Członkostwa w Klubie w
związku ze zmianą Regulaminu, Klub dokona zwrotu Opłaty członkowskiej obliczonej proporcjonalnie
do okresu trwania Członkostwa w Klubie.
5. Członek Klubu jest zobowiązany do powiadamiania Klubu o wszelkich zmianach danych
zawartych na Umowie. Dotyczy to także danych Użytkowników, jakie zostały podane przez Członka
Klubu nie będącego osobą fizyczną. W razie niewykonania tego obowiązku wszelkie oświadczenia
kierowane przez Klub do Członka Klubu pod ostatnie znane Klubowi dane teleadresowe i oświadczenia
te będą uznawane za skutecznie doręczone Członkowi Klubu.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy polskiego
kodeksu cywilnego.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia w Recepcji Klubu.
8. Przez podpisanie Regulaminu, Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z nim, zrozumiał go,
akceptuje wszelkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
12. Do Umowy pomiędzy Członkiem Klubu a Klubem zastosowanie mają polskie przepisy prawa.
13. Wszelkie spory, mogące powstać w związku z zawarciem Umowy, będą rozpoznane przez
właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

