
UMOWA O USŁUGI O CHARAKTERZE SPORTOWYM 

zawarta miedzy:

Klubem CrossFit Nowa Huta prowadzony przez firme: 

CROSS NH Sp. z o.o. 

os. Albertynskie 1-2 

31-851 Krakow 

NIP: 6783175999 

REGON: 381329578 

a 

Klientem 

imie i nazwisko: .......................................................... 

data urodzenia: ..........................................................

adres (miejsce zamieszkania, kod pocztowy): ................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

telefon: .................................................................. e-mail: .................................................................

Rodzaj usługi i cena (własciwa nalezy podreslic): 

• wejscie jednorazowe 25 zł; free pass 0 zł 

• karnet OPEN 1 miesiac–  199 zł/miesiac 

• karnet OPEN umowa na czas nieokreslony–  169 zł/miesiac (miesieczny okres 
wypowiedzenia)

• karnet DISCOUNT 1 miesiac –  169 zł/miesiac 

karnet DISCOUNT umowa na czas nieokreslony - 145zł/miesiac (miesieczny okres 
wypowiedzenia)

• Osoby upowaznione do znizki: 

• Uczniowie i studenci 

• Pracownicy słuzb mundurowych 

• Seniorzy 60+ 

• Wejscie do klubu w porannych godzinach otwarcia. 

• Członkostwo dla systemow partnerskich: 

• MultiSport 

• FitProfit

• Oksystem

• Inne (promocje, vouchery itp.) ........................................................

Wyciag z Regulaminu Klubu CrossFit Nowa Huta: 

Poprzez zawarcie umowy Klient potwierdza, ze zapoznał sie z Regulaminem Klubu CrossFit
Nowa Huta, a w szczegolnosci: 

• Wyraza zgode na poniesienie kary pienieznej w wysokosci 30,00 zł za kazda nieobecnosc
na  zajeciach, na ktore był/a zapisany/a i z ktorych zrezygnował/a nie powiadamiajac
recepcji klubu  z dwugodzinnym wyprzedzeniem. 



• Oswiadcza, ze nie posiada wiedzy o zadnych przeciwwskazaniach zdrowotnych do
korzystania z usług klubu CrossFit Nowa Huta. 

• W przypadku zakupu karnetow na czas nieokreslony istnieje mozliwosc wypowiedzenia
umowy za miesiecznym okresem wypowiedzenia. 

• W przypadku zakupu karnetow na czas nieokreslony istnieje mozliwosc zawieszenia
członkostwa w Klubie CrossFit Nowa Huta, jednorazowo na okres maksymalnie 30 dni
w ciagu roku. W przypadku zakupu karnetow na czas nieokreslony wyraza zgode na
comiesieczne obciazenie karty płatniczej kosztem członkostwa. 

• O odwołaniu zajec klient zostaje powiadomiony przez Klub mailem i/lub SMSem. 

Podpis klienta: ...............................................................

Podpis pracownika klubu: ............................................. 

Oswiadczam, ze wyrazam zgode na przetwarzanie, administrowanie oraz powierzenie moich
danych osobowych powierzenie danych osobowych podmiotom z ktorymi Administrator
zawarł umowe Powierzenia przetwarzania danych osobowych, przez firme CROSS NH
Sp. z o.o.prowadzacego działalnosc gospodarcza, z siedziba pod adresem: Klub CrossFit Nowa
Huta os. Albertynskie 1-2, 31-851 Krakow, tel. +48 784 244 66 NIP:7952471779 (Administrator),
zgodnie z postanowieniami RODO w celu niezbednym dla prawidłowego usług sportowo
rekreacyjnych. Niniejsza zgoda moze byc odwołana w trakcie przetwarzania danych
osobowych. 

Miejscowosc i data: ........................................ Podpis klienta: ............................................. 

Wyrazam zgode na otrzymywanie informacji o biezacej działalnosci klubu i promocjach:

• TAK

• NIE 


