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Kraków | Beskidzka 30C

Miejsce dla Kobiet, tworzone przez Kobiety

Skrócona wersja regulaminu, pełna wersja znajduje się na stronie internetowej www.laloba.pl. Regulamin stanowi wzorzec umowy 
w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa on prawa i obowiązki osób korzystających z usług LaLoba Care&Activity. 

Regulamin korzystania z sal ćwiczeń

Regulamin Centrum  
LaLoba Care&Activity

1. Klientem LaLoba Care&Activity może zostać osoba pełnoletnia. 
W przypadku dzieci i osób niepełnoletnich - korzystanie z ofer-
ty Centrum jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodziców bądź 
opiekunów oraz podczas ich obecności.

2. Aby korzystać z usług Centrum należy być jego członkiem. Człon-
kostwo gwarantuje Karta LaLoba, którą należy wyrobić przy 
pierwsze płatnej wizycie. Karta obowiązuje również Panie ko-
rzystające z systemów partnerskich. Koszt opłaty członkowskiej 
i karty to 50 zł oraz w przypadku Multisport Benefit, Medicover 
Sport, Fit Profit, Fit Sport, My Benefit - 60 zł kaucji zwrotnej.

3. Centrum oferuje możliwość wykupienia wejść jednorazowych, 
karnetów miesięcznych oraz długoterminowych.

4. Honorujemy karty systemów partnerskich Multisport, Medicover 
Sport, Fit Profit dla dorosłych na zajęcia oraz na saunę. Korzysta-
nie z Kart możliwe jest wyłącznie z okazaniem dowodu tożsamo-
ści.

5. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje 
aktualny cennik dostępny na stronie internetowej www.laloba.pl 
oraz w recepcji.

6. Odpłatność za zajęcia oraz pozostałą ofertę pobierana jest przed 
skorzystaniem z zajęć lub maszyn, sauny czy warsztatów.

7. Karnet jest imienny, możliwość skorzystania wyłącznie przez oso-
bę, na którą został zakupiony.

8. Możliwość rezerwacji miejsc jest możliwa tylko po wydaniu Karty 
LaLoba. Dla klientów posiadających karty systemów partnerskich 
rezerwacja jest możliwa maksymalnie na 2 tygodnie.

9. Nieobecność na zajęciach, maszynach do ćwiczeń, saunie należy 
zgłosić najpóźniej na dwie godziny przed zajęciami, w których 
Klientka nie będzie mogła uczestniczyć w ramach wykupionego 
karnetu.

10. W przypadku nieodwołania zarezerwowanych zajęć o których 
mowa powyżej (punkt 8), klub zastrzega sobie prawo do potrą-
cenia zajęć z wykupionego karnetu, w przypadku karnetu Open 
skrócenia ważności o 1 dzień, karty Multisport / Medicover Sport 
potrącenie 30 zł z kaucji lub do pobrania opłaty za zajęcia gotów-
ką w wysokości 30 zł.

11. Klientka klubu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wyko-
nywania ćwiczeń fizycznych wykonywanych na proponowanych 
zajęciach i uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność.

12. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów 
zdrowotnych oraz ciąży - należy zgłosić się z informacją do prowa-
dzącego oraz przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń 
fizycznych oferowanych w ramach organizowanych zajęć.

13. Istnieje możliwość jednorazowego zawieszenia karnetu na okres 
maksymalnie 2 tyg. w czasie trwania ważności karnetu lub na 
okres choroby pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego 
faktu mailowo na adres recepcja@laloba.pl

14. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty LaLoba wydanie  
duplikatu: 25 zł

15. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informa-
cja o zmianie zostanie umieszczona na stronie internetowej do 14 
dni przed jego zmianą.

1. Każda z uczestniczek powinna mieć przebrane i czyste buty, nie 
pozostawiające śladów. W przypadku ich braku nie będzie mogła 
korzystać z zajęć, ponosząc koszt uczestnictwa analogicznie jak 
w pkt 9 Regulaminu Centrum LaLoba Care&Activity . Obuwie nie 
dotyczy zajęć Pilates oraz Jogi.

2. Prosimy o odkładanie sprzętu na swoje miejsce. Każdy pojemnik 
na sprzęt jest podpisany, natomiast maty powinny być odłożone 
na wieszak.

3. W przypadku wadliwego sprzętu należy ten fakt zgłosić instruk-
torówi lub recepcji Centrum

4. Prosimy o szanowanie dostępnego dla Pań sprzętu. Na macie nie 
powinno się stawać w butach.

5. Dla zachowania higieny prosimy o przynoszenie ze sobą ręczni-
ków do położenia na matę.

6. W sali fitness obowiązuje zakaz żucia gumy.

7. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zachowania bezpieczeństwa 
swojego i współćwiczących



Miejsce dla Kobiet, tworzone przez Kobiety

DATA URODZENIA

TELEFON

 TAK  NIE

 TAK  NIE

 TAK  NIE

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO oraz ustawą z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Laloba 
Care&Activity w celu komunikacji i korzystania z usług Centrum oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektro-
nicznej informacji dot. planowanych wizyt, jak również informacji o działalności Laloba Care&Activity. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda 
spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO: jest dobrowolna, przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o 
zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności

Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert promocyjnych i informacji handlowych o ofercie klubu LaLoba Care&Activity 
drogą mailową i telefoniczną

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny/smsowy/mailowy dotyczący bieżących zajęć i usług, w tym m.in. terminów 
i dostępności usług.

Ochrona danych osobowych

Oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem Centrum i go akceptuję

Oświadczenie o braku przeciwwskazań do ćwiczeń (Panie w ciąży)

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Laloba Beata 
Larysz z siedzibą w Krakowie 30-611 przy ul. Beskidzkiej 30C, zwa-
na dalej Laloba Care&Activity.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do celów świadczenia 
usług Administratora oraz do celów informacyjnych na temat 
oferty Laloba Care&Activity na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/ roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 
dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Podane przez Ciebie dane osobowe będą udostępniane: firma 
Sharptec Mateusz Ropka, zarządcy systemu GYMMANAGER

4. Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą przekazywane do 
państwa trzecich (poza obszar UE i EOG)

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia 
Twojej zgody;

6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cof-
nięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem.

7. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochro-
nie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne

IMIĘ I NAZWISKO

E-MAIL

 ulotka

 mieszkam obok

 internet

 inne

 facebook  polecenie

data czytelny podpis

czytelny podpis

Posiadam kartę systemu partnerskiego (Benefit, Fit Profit, OK System)

Oświadczam, że posiadam zgodę od lekarza prowadzącego do uczest-
nictwa w zajęciach grupowych dla kobiet w ciąży

Skąd dowiedziała się Pani o LaLobie:

czytelny podpis


