
 
 

Załącznik nr 1 do OWU obowiązujących od 6 grudnia 2019 r. 
 

 OFERTA S4 
 

I. Karnet UMOWA OPEN  
 

1. UMOWA OPEN uprawnia do nielimitowanego korzystania z dostępnej w Klubie siłowni oraz 
zajęć grupowych w pełnych godzinach otwarcia Klubu. 

2. UMOWA OPEN to umowa zawarta na czas nieokreślony. 
3. UMOWA OPEN to Karnet ze wskazaniem Klubu Macierzystego. 
4. Każda ze Stron ma prawo rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. 
5. Płatność za UMOWA OPEN odbywa się w miesięcznych okresach rozliczeniowych, z góry za dany 

miesiąc i jest realizowana poprzez system cyklicznych obciążeń karty płatniczej Espago.  
6. W ramach UMOWY OPEN S4 umożliwia skorzystanie z opcji zawieszenia Karnetu: 

a. z dowolnej przyczyny, jednokrotnie w trakcie jednego okresu rozliczeniowego, na okres 7 do 
14 dni. 

b. na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego niemożność 
korzystania z usług Klubu, na okres wskazany w tym dokumencie, jednak nie dłuższy, niż 3 
miesiące. 

 
II. Karnet 30 DNI 

 
1. Karnet 30 DNI, uprawnia do nielimitowanego korzystania z dostępnej w Klubie siłowni oraz zajęć 

grupowych w pełnych godzinach otwarcia Klubu. 
2. Karnet 30 DNI to umowa zawarta na czas określony 30 dni, która nie podlega wypowiedzeniu 

przez żadną ze Stron.  
3. 30 DNI to Karnet ze wskazaniem Klubu Macierzystego. 
4. Płatność za Karnet 30 DNI odbywa się jednorazowo z góry, w recepcji Klubu gotówką lub kartą 

płatniczą albo, w przypadku zakupu przez Internet, za pośrednictwem strony internetowej. 
5. W ramach Karnetu 30 DNI S4 umożliwia skorzystanie z opcji zawieszenia Karnetu na podstawie 

zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego niemożność korzystania z usług 
Klubu, na okres wskazany w tym dokumencie, jednak nie dłuższy, niż 3 miesiące. 

 
III. Karnet 3 MIESIĄCE 

 
1. Karnet 3 MIESIĄCE, uprawnia do nielimitowanego korzystania z dostępnej w Klubie siłowni oraz 

zajęć grupowych w pełnych godzinach otwarcia Klubu. 

2. Karnet 3 MIESIĄCE to umowa zawarta na czas określony 3 miesięcy, która nie podlega 

wypowiedzeniu przez żadną ze Stron.  

3. 3 MIESIĄCE to Karnet ze wskazaniem Klubu Macierzystego. 

4. Płatność za Karnet 3 MIESIĄCE odbywa się jednorazowo z góry, w recepcji Klubu gotówką lub 

kartą płatniczą albo, w przypadku zakupu przez Internet, za pośrednictwem strony 

internetowej. 

5. W ramach Karnetu 3 MIESIĄCE S4 umożliwia skorzystanie z opcji zawieszenia Karnetu na 

podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego niemożność 

korzystania z usług Klubu, na okres wskazany w tym dokumencie, jednak nie dłuższy, niż 3 

miesiące. 



 
 

 
IV. Karnet UMOWA OPEN HOME BIAŁYSTOK 

 
1. UMOWA OPEN HOME BIAŁYSTOK uprawnia do nielimitowanego korzystania z dostępnej w 

Klubie siłowni oraz zajęć grupowych w pełnych godzinach otwarcia Klubu. 
2. UMOWA OPEN HOME BIAŁYSTOK to umowa zawarta na czas nieokreślony. 
3. UMOWA OPEN HOME BIAŁYSTOK to Karnet uprawniający do korzystania wyłącznie z Klubu 

Białystok – Wrocławska. 
4. Każda ze Stron ma prawo rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. 
5. Płatność za UMOWA OPEN HOME BIAŁYSTOK odbywa się w miesięcznych okresach 

rozliczeniowych, z góry za dany miesiąc i jest realizowana poprzez system cyklicznych obciążeń 
karty płatniczej Espago.  

6. W ramach UMOWY OPEN HOME BIAŁYSTOK S4 umożliwia skorzystanie z opcji zawieszenia 
Karnetu: 
a. z dowolnej przyczyny, jednokrotnie w trakcie jednego okresu rozliczeniowego, na okres 7 do 

14 dni. 
b. na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego niemożność 

korzystania z usług Klubu, na okres wskazany w tym dokumencie, jednak nie dłuższy, niż 3 
miesiące. 

 
V. Karnet 30 DNI HOME BIAŁYSTOK 

 
1. Karnet 30 DNI HOME BIAŁYSTOK, uprawnia do nielimitowanego korzystania z dostępnej w 

Klubie siłowni oraz zajęć grupowych w pełnych godzinach otwarcia Klubu. 
2. Karnet 30 DNI HOME BIAŁYSTOK to umowa zawarta na czas określony 30 dni, która nie podlega 

wypowiedzeniu przez żadną ze Stron.  
3. Karnet 30 DNI HOME BIAŁYSTOK to Karnet uprawniający do korzystania wyłącznie z Klubu 

Białystok – Wrocławska. 
4. Płatność za Karnet 30 DNI HOME BIAŁYSTOK odbywa się jednorazowo z góry, w recepcji Klubu 

gotówką lub kartą płatniczą albo, w przypadku zakupu przez Internet, za pośrednictwem strony 
internetowej. 

5. W ramach Karnetu 30 DNI HOME BIAŁYSTOK S4 umożliwia skorzystanie z opcji zawieszenia 
Karnetu na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego 
niemożność korzystania z usług Klubu, na okres wskazany w tym dokumencie, jednak nie 
dłuższy, niż 3 miesiące. 

 
VI. Karnet 3 MIESIĄCE HOME BIAŁYSTOK 

 
1. Karnet 3 MIESIĄCE HOME BIAŁYSTOK, uprawnia do nielimitowanego korzystania z dostępnej w 

Klubie siłowni oraz zajęć grupowych w pełnych godzinach otwarcia Klubu. 

2. Karnet 3 MIESIĄCE HOME BIAŁYSTOK to umowa zawarta na czas określony 3 miesięcy, która nie 

podlega wypowiedzeniu przez żadną ze Stron.  

3. 3 MIESIĄCE HOME BIAŁYSTOK to Karnet uprawniający do korzystania wyłącznie z Klubu Białystok 

– Wrocławska. 

4. Płatność za Karnet 3 MIESIĄCE HOME BIAŁYSTOK odbywa się jednorazowo z góry, w recepcji 

Klubu gotówką lub kartą płatniczą albo, w przypadku zakupu przez Internet, za pośrednictwem 

strony internetowej. 



 
5. W ramach Karnetu 3 MIESIĄCE HOME BIAŁYSTOK S4 umożliwia skorzystanie z opcji zawieszenia 

Karnetu na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego 

niemożność korzystania z usług Klubu, na okres wskazany w tym dokumencie, jednak nie 

dłuższy, niż 3 miesiące. 

 
VII. Karnet UMOWA STUDENT/UCZEŃ 

 
1. Karnet UMOWA STUDENT/UCZEŃ przeznaczony jest dla osób posiadających status 

studenta/ucznia, do ukończenia 26 roku życia. Zakup Karnetu wymaga posiadania dokumentu, 
potwierdzającego prawo do jego nabycia (ważna legitymacja uczniowska lub studencka).  

2. UMOWA STUDENT/UCZEŃ uprawnia do korzystania z dostępnej w Klubie siłowni oraz zajęć 
grupowych: 

a) Od poniedziałku do czwartku od otwarcia Klubu (w przypadku Klubu całodobowego od 
godziny 6:00) do godziny 16:00 oraz od godziny 21:00 do zamknięcia Klubu (zaś w 
przypadku Klubu całodobowego do 23:00); 

b) Od piątku do niedzieli w pełnych godzinach otwarcia Klubu. 
3. UMOWA STUDENT UCZEŃ to Karnet ze wskazaniem Klubu Macierzystego. 

4. O ile którakolwiek ze Stron nie skorzysta z prawa do wcześniejszego rozwiązania umowy, 

UMOWA STUDENT/UCZEŃ rozwiązuje się z upływem 12 miesięcy od dnia aktywacji Karnetu. 

5. Każda ze Stron ma prawo rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. 

6. Płatność za UMOWA STUDENT/UCZEŃ odbywa się w miesięcznych okresach rozliczeniowych, z 
góry za dany miesiąc i jest realizowana poprzez system cyklicznych obciążeń karty płatniczej 
Espago. 

7. W ramach Karnetu UMOWA STUDENT/UCZEŃ S4 umożliwia skorzystanie z opcji zawieszenia 
Karnetu: 
a. z dowolnej przyczyny, jednokrotnie w trakcie jednego okresu rozliczeniowego, na okres 7 do 

14 dni. 
b. na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego niemożność 

korzystania z usług Klubu, na okres wskazany w tym dokumencie, jednak nie dłuższy, niż 3 
miesiące. 

8. W przypadku, jeżeli Członek Klubu korzystający z UMOWA STUDENT/UCZEŃ chce skorzystać z 
Klubu poza godzinami wskazanymi w punkcie 2 obowiązuje dopłata, której wysokość została 
określona w Cenniku. 
 

VIII. Karnet STUDENT/UCZEŃ 30 DNI 
 

1. Karnet STUDENT/UCZEŃ 30 DNI przeznaczony jest dla osób posiadających status 
studenta/ucznia, do ukończenia 26 roku życia. Zakup Karnetu wymaga posiadania dokumentu, 
potwierdzającego prawo do jego nabycia (ważna legitymacja uczniowska lub studencka).  

2. Karnet STUDENT/UCZEŃ 30 DNI uprawnia do korzystania z dostępnej w Klubie siłowni oraz zajęć 
grupowych: 

a) Od poniedziałku do czwartku od otwarcia Klubu (w przypadku Klubu całodobowego od 
godziny 6:00) do godziny 16:00 oraz od godziny 21:00 do zamknięcia Klubu (zaś w 
przypadku Klubu całodobowego do 23:00); 

b) Od piątku do niedzieli w pełnych godzinach otwarcia Klubu.  
4. Karnet STUDENT/UCZEŃ 30 DNI jest umową zawartą na czas określony 30 dni. 
5. Karnet STUDENT/UCZEŃ 30 DNI jest umową, która nie podlega wypowiedzeniu. 
6. STUDENT/UCZEŃ 30 DNI to Karnet ze wskazaniem Klubu Macierzystego. 



 
7. Płatność za Karnet STUDENT/UCZEŃ 30 DNI odbywa się jednorazowo z góry za cały okres 

obowiązywania, w recepcji Klubu gotówką lub kartą płatniczą albo, w przypadku zakupu przez 
Internet, za pośrednictwem strony internetowej. 

8. W ramach Karnetu STUDENT/UCZEŃ 30 DNI S4 umożliwia skorzystanie z opcji zawieszenia 

Karnetu na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego 

niemożność korzystania z usług Klubu, na okres wskazany w tym dokumencie, jednak nie 

dłuższy, niż 3 miesiące. 

9. W przypadku, jeżeli Członek Klubu korzystający z Karnetu STUDENT/UCZEŃ 30 DNI chce 
skorzystać z Klubu poza godzinami wskazanymi w punkcie 2 obowiązuje dopłata, której 
wysokość została określona w Cenniku. 
 

IX. Karnet UMOWA SENIOR 
 

1. Karnet UMOWA SENIOR przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 60 rok życia. Zakup Karnetu 
wymaga posiadania dokumentu tożsamości, potwierdzającego prawo do jego nabycia.  

2. UMOWA SENIOR uprawnia do korzystania z dostępnej w Klubie siłowni oraz zajęć grupowych: 
a) Od poniedziałku do czwartku od otwarcia Klubu (w przypadku Klubu całodobowego od 

godziny 6:00), do godziny 16:00 oraz od godziny 21:00 do zamknięcia Klubu (zaś w 
przypadku Klubu całodobowego do 23:00); 

b) Od piątku do niedzieli w pełnych godzinach otwarcia Klubu.  
3. UMOWA SENIOR jest umową zawartą na czas nieokreślony. 
4. UMOWA SENIOR to Karnet ze wskazaniem Klubu Macierzystego. 
5. Każda ze Stron ma prawo rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. 
6. Płatność za UMOWA SENIOR odbywa się w miesięcznych okresach rozliczeniowych, z góry na 

dany miesiąc i jest realizowana poprzez system cyklicznych obciążeń karty płatniczej Espago.  
7. W ramach Karnetu UMOWA SENIOR S4 umożliwia skorzystanie z opcji zawieszenia Karnetu: 

a. z dowolnej przyczyny, jednokrotnie w trakcie jednego okresu rozliczeniowego, na okres 7 do 
14 dni. 

b. na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego niemożność 
korzystania z usług Klubu, na okres wskazany w tym dokumencie, jednak nie dłuższy, niż 3 
miesiące. 

8. W przypadku, jeżeli Członek Klubu korzystający z UMOWA SENIOR chce skorzystać z Klubu poza 
godzinami wskazanymi w punkcie 2 obowiązuje dopłata, której wysokość została określona w 
Cenniku. 
 

X. Karnet SENIOR 30 DNI 
 

1. Karnet SENIOR 30 DNI przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 60 rok życia. Zakup Karnetu 
wymaga posiadania dokumentu tożsamości, potwierdzającego prawo do jego nabycia.  

2. Karnet SENIOR 30 DNI uprawnia do korzystania z dostępnej w Klubie siłowni oraz zajęć 
grupowych: 

a) Od poniedziałku do czwartku od otwarcia Klubu (w przypadku Klubu całodobowego od 
godziny 6:00), do godziny 16:00 oraz od godziny 21:00 do zamknięcia Klubu (zaś w 
przypadku Klubu całodobowego do 23:00); 

b) Od piątku do niedzieli w pełnych godzinach otwarcia Klubu.  
3. Karnet SENIOR 30 DNI jest umową zawartą na czas określony 30 dni.  
4. Karnet SENIOR 30 DNI jest umową, która nie podlega wypowiedzeniu. 
5. SENIOR 30 DNI jest Karnetem ze wskazaniem Klubu Macierzystego. 



 
6. Płatność za Karnet SENIOR 30 DNI odbywa się jednorazowo z góry za cały okres obowiązywania, 

w recepcji Klubu gotówką lub kartą płatniczą, albo, w przypadku zakupu przez Internet, za 
pośrednictwem strony internetowej. 

7. W ramach Karnetu SENIOR 30 DNI S4 umożliwia skorzystanie z opcji zawieszenia Karnetu 

8. na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego niemożność 

korzystania z usług Klubu, na okres wskazany w tym dokumencie, jednak nie dłuższy, niż 3 

miesiące. 

9. W przypadku, jeżeli Członek Klubu korzystający z KARNET SENIOR chce skorzystać z Klubu poza 
godzinami wskazanymi w punkcie 2 obowiązuje dopłata, której wysokość została określona w 
Cenniku. 

 
XI. WEJŚCIE JEDNORAZOWE 

 

1. W ramach WEJŚCIA JEDNORAZOWEGO, Członek Klubu jest uprawniony do jednorazowego 

skorzystania z siłowni lub jednych zajęć grupowych. 

2. Opłata za skorzystanie z WEJŚCIA JEDNORAZOWEGO jest uiszczana w recepcji Klubu gotówką 

lub kartą płatniczą, albo, w przypadku zakupu przez Internet, za pośrednictwem strony 

internetowej, każdorazowo przez przystąpieniem do korzystania z usług Klubu.  

3. WEJŚCIE JEDNORAZOWE uprawnia do korzystania z usług Klubu w pełnych godzinach jego 

otwarcia. 

 

XII. ZAPROSZENIE DO KLUBU 

 

1. Z ZAPROSZENIA DO KLUBU mogą skorzystać wyłącznie osoby, które do tej pory nie posiadały 

Karnetu lub których Karnet wygasł co najmniej 3 miesiące przed skorzystaniem z ZAPROSZENIA 

DO KLUBU.  

2. W ramach ZAPROSZENIA DO KLUBU Członek Klubu może skorzystać z usług Klubu bez 

ponoszenia z tego tytułu opłat.  

3. W ramach ZAPROSZENIA DO KLUBU Członek Klubu jest uprawniony do skorzystania z siłowni 

oraz jednych zajęć grupowych. 

4. ZAPROSZENIE DO KLUBU uprawnia do korzystania z usług Klubu w pełnych godzinach jego 

otwarcia.  

5. W celu potwierdzenia uprawnień do skorzystania z ZAPROSZENIA DO KLUBU, personel Klubu 

jest uprawniony do żądania okazania dokumentu tożsamości przy wejściu do Klubu.  

 


