
Regulamin Squasha Aqua Fit & Squash 
 
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Aqua Fit & Squash 
 
A. Zasady ogólne 
a. Każdy korzystający z Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym 
Regulaminem i do stosowania się do jego postanowień. Zakup wejściówki lub 
karnetu jest jednocześnie akceptacją regulaminu.  
b. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 
Aktualny regulamin dostępny jest w Klubie oraz na stronie www. 
c. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje 
właściciel klubu.  
d. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką swoich 
rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących klientami Klubu, którzy ponoszą 
pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przez dzieci wszystkich postanowień 
niniejszego Regulaminu. 
e. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń 
pracowników klubu i trenerów;  
f. Na terenie klubu obowiązuje kulturalne zachowanie;  
g. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, wnoszenia i spożywania 
alkoholu oraz przebywania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków 
odurzających;  
h. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Korzystającego z Klubu 
przedmioty pozostawione w Klubie, w szczególności w szatni, bądź przed kortem do 
squasha, na siłowni lub na solarium, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie. 
 
B. Godziny otwarcia 
a. Klub jest otwarty w godzinach 6:00-22:00 w dni powszednie i 9:00-20:00 w 
weekendy;  
b. Informacja o ewentualnych godzinach otwarcia klubu w obowiązujące dni 
świąteczne zostanie udostępniona w Klubie oraz na stronie internetowej. 
 
C. Zasady użytkowania kortów 
a. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych;  
b. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry;  
c. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i 
ochronnych okularów.  
d. Wejście na kort dozwolone jest tylko w czystym, przystosowanym do gry w hali 
obuwiu sportowym na jasnej, kauczukowej podeszwie nie pozostawiającej śladów na 
podłodze, najlepiej oznaczonym jako „non-marking”. W przypadku niezastosowania 
zalecanego obuwia obsługa Klubu ma prawo odmówić udostępnienia kortu, co nie 
daje prawa do odmowy uiszczenia opłaty za zarezerwowany lub wcześniej 
wykupiony kort. Kara za zabrudzenie kortu wynosi: 
500 PLN – używanie obuwia z brudzącą podeszwą 
100 PLN – brudne obuwie (piasek, błoto) 
 
e. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki;  
f. Wskazana jest gra w okularach ochronnych;  
g. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak 
również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 



 
D. Rezerwacje squash 
a. Podstawą do korzystania z klubu jest posiadanie imiennego karnetu lub uiszczenie 
jednorazowej kwoty zgodnie z cennikiem, płatne od osoby za 1h gry;  
b. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z kortu przez 60 
minut, liczone od pełnej godziny zegarowej. W dni powszednie ostatnia godzina 
rezerwacji trwa maksymalnie 55 minut, tak żeby o 22:00 wyjść z Klubu. 
c.  Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną 
godzinę, co skutkuje koniecznością zapłaty za niego zgodnie z obowiązującym 
cennikiem. 
d. Dokonując rezerwacji należy podać imię̨, nazwisko oraz telefon kontaktowy. 
Dokonując rezerwacji po raz pierwszy należy podać dodatkowo email oraz zrobić 
zdjęcie w klubie.  
e. Rezerwacje Klub przyjmuje na czas nie dłuższy niż 2 tygodnie do przodu. 
f. Rezerwacja, odwołanie rezerwacji czy chęć przełożenia gry odbywa się poprzez 
osobiste powiadomienie recepcji klubu (telefon, email, facebook) 
g. Odwołanie rezerwacji może odbyć się za pomocą kontaktu z recepcją najpóźniej 
12h przed terminem rezerwacji. Odwołanie rezerwacji nie na czas lub nie pojawienie 
się w Klubie na swojej rezerwacji skutkuje obowiązkiem płatności kwoty w wysokości 
70 PLN za 1h gry przy następnej wizycie w Kubie. 
h. Klub ma prawo nie przyjmować kolejnych rezerwacji od klientów, którzy nie opłacili 
swoich zaległości. 
i. Opłacone karnety nie podlegają zwrotowi ani zawieszeniu. 
j. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji jednorazowych oraz stałych, 
w przypadku turnieju lub innego ważnego wydarzenia w Klubie.  
k. Karnety okresowe, wystawiane na Squasha, są imiennie i nie mogą być 
wykorzystywane przez inne osoby. 
l. Karnety upoważniają do wykorzystania 1h gry dziennie jednocześnie przy 
rezerwacji kortu na 1h. (przykładowo karnet miesięczny posiada 30h na 30 dni) 
m. Karnet jest ważny zgodnie z jego rodzajem jednak traci ważność po 
wykorzystaniu 30h w przykładowym karnecie 30 dniowym. 
n. Dla posiadaczy karnetów istnieje możliwość zarezerwowania kortu na więcej niż 
1h, wtedy drugą i kolejną godzinę muszą rozliczyć wejściówką jednorazową. 
o. Dla posiadaczy karnetu na Squasha istnieje możliwość przedłużenia gry o kolejną 
godzinę jeżeli po zakończeniu rezerwacji okaże się ze kort jest wolny. Trzeba o tym 
fakcie poinformować recepcje, która z karnetu „ściągnie” kolejne wejście. 

 
F. Szatnia 
a. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania opaski z chipem do 
szafki, na czas przebywania w klubie. Opaski znajdują się w recepcji i należy je 
pobrać przy dokonywaniu płatności, zostawiając w zamian kartę klubową lub kartę 
partnerską.  
b. Po skorzystaniu z usługi opaskę należy zwrócić w recepcji klubu. Kara z tytułu 
zgubienia lub zniszczenia opaski wynosi 50 PLN;  
c. Zaleca się zamykanie rzeczy w szafkach na czas gry;  
d. Za rzeczy pozostawione poza szafką klub nie ponosi odpowiedzialności;  
e. Rzeczy pozostawione przez graczy składowane są w klubie przez okres 1 
miesiąca a następnie utylizowane; 
f. Gracze proszeni są o zachowanie czystości w szatni. 


