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• DUO FIT & SPA Barbara Osial prowadząca działalność pod adresem al. KEN 18, 02-797 w Warszawie 

wpisana do rejestru CEiDG pod nr  NIP 123-099-68-25  prowadzi studio Hi Fit opartego na koncepcie 
EMS elektrostymulacji mięśni oraz terapii manualnej (dalej Studio). Organizatorem i podmiotem 
odpowiedzialnym za prowadzenie Studia i skutki wynikające z prowadzenia Studia jest DUO FIT & SPA 
Barbara Osial w Warszawie. 

• Sprzęt wykorzystywany w Studiu jest najwyższej jakości i posiada międzynarodowe certyfikaty 
dopuszczające do użytkowania podczas treningów. Trenerzy wykonywujący treningi posiadają 
niezbędne wykształcenie i szkolenia oraz są certyfikowani przez producenta urządzeń MIHA BODYTEC. 

• Z usług świadczonych przez HI FIT mogą korzystać osoby pełnoletnie, a także osoby powyżej 16 
(szesnastego)roku życia, o ile przedstawią pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie 

umowy z HI FIT, w tym na podpisanie niniejszego regulaminu, a także pisemną zgodę na uczestniczenie 
osoby małoletniej w treningach. 

• Przed pierwszym treningiem Klient zobowiązany jest do wypełnienia karty uczestnictwa (dalej Karta 
Uczestnictwa), w której deklaruje prawdziwość i aktualność podanych informacji. W przypadku osoby 
małoletniej karta uczestnictwa powinna zostać podpisana także przez jej przedstawiciela ustawowego. 

• W przypadku przeciwwskazań zdrowotnych wykonywanie ćwiczeń lub fragmentów ćwiczeń w ramach 
Treningu możliwe jest tylko za uprzednią zgodą lekarza. Lista przeciwwskazań opisana jest na Karcie 
Uczestnictwa (pkt. 4). Klient przyjmuje do wiadomości, że podjęcie treningów w Studio związane jest z 
ryzykiem powstania chorób lub urazów, a w szczególności w wypadku występowania u Klienta chorób 
lub przeciwwskazań opisanych w Karcie Uczestnictwa. 

• Klient przed pierwszym treningiem zostanie poinformowany o warunkach i zasadach prowadzenia 
treningu oraz przygotowany do jego wykonania. Pierwszy trening połączony będzie ze wspólnym 

określeniem celów i potrzeb Klienta oraz dokonania niezbędnych pomiarów. Realizacja celów Klienta 
będzie stale monitorowana we współpracy z trenerem. 

• Wszystkie treningi oraz inne zabiegi odbywają się wyłącznie w asyście przeszkolonego i certyfikowanego 
trenera personalnego HI FIT. Klient ma obowiązek stosować się do zaleceń trenera. Klient ma również 
obowiązek zgłaszania w każdym czasie wszelkich chorób lub przeciwwskazań co do stanu swojego 
zdrowa i samopoczucia, które mogą wpłynąć na możliwość przeprowadzenia treningu, a w szczególności 
zgłaszania chorób i przeciwwskazań wymienionych w Karcie Uczestnictwa. W przypadku zgłoszenia 
powyższych, trener może przerwać lub zakończyć trening. 

• HI FIT nie opowiada za kontuzje i urazy Klienta, które powstały w wyniku zatajenia przez Niego istnienia 
chorób  lub przeciwwskazań wskazanych w Karcie Uczestnictwa, a także zatajenia przez Klienta innych 
istotnych okoliczności,które mają wpływ na prawidłowe i bezpiecznie przeprowadzenie treningów lub 
zabiegów.  

HI FIT ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za kontuzje i urazy powstałe z winy trenerów HI FIT oraz 
będące rezultatem korzystania ze sprzętu treningowego znajdującego się i należącego do HI FIT. DUO 
FIT & SPA  
Barbara Osial oświadcza, że posiada stosowne ubezpieczenia OC i NNW. 

• Klient korzystający z usług oferowanych przez HIFIT obowiązany jest do wykupienia biletu 
jednorazowego wejścia, bądź karnetu wielokrotnego wejścia, zgodnie z obowiązującym cennikiem HI 
FIT. Klient dokonuje płatności z góry przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w Studio, w formie płatności 
gotówką, kartą płatniczą lub przelewem natychmiastowym za pomocą strony internetowej 
www.hifitstudio.pl 

http://www.highfitstudio.pl/


• Karnety są imienne, niezbywalne i nieprzenaszalne oraz nie mogą być udostępniane osobom trzecim. 
Karnet jest jednocześnie indywidualną kartą klubową Klienta ze skonfigurowanymi indywidualnie 

parametrami treningów. 

• Ważność karnetów w zależności od zakupionego pakietu. 
 

• Treningi oraz zabiegi masażu odbywają się po wcześniejszym umówieniu (rezerwacji terminu), a w 
przypadkach wyjątkowych na bieżąco, w zależności od dyspozycyjności trenera. Termin treningu lub 
zabiegu można umówić osobiście w Studiu, telefonicznie, mailowo, bądź za pośrednictwem formularza 
na stronie internetowej DUO FIT & SPAi. 

• Umówiony trening lub masaż może zostać odwołany przez Klienta bez konsekwencji pod warunkiem 
poinformowania HI FIT o takim odwołaniu z 24 (dwadzieścia cztery) godzinnym wyprzedzeniem. 

Odwołanie może nastąpić telefonicznie bądź SMS pod 511 742 576 w przypadku skutecznego odwołania 
treningu lub masażu, dokonanego na warunkach opisanych w zdaniach poprzedzających, taki trening lub 
masaż mogą zostać wykorzystane przez Klienta w okresie późniejszym po dokonaniu rezerwacji (pkt. 
12). Trening lub masaż, który nie został odwołany zgodnie z zapisami poprzedzającymi, zostanie uznany 
za wykorzystany przez Klienta. 

• W uzasadnionych przypadkach HI FIT może odwołać umówioną wizytę trening lub masaż, o czym Klient 
zostanie poinformowany telefonicznie lub sms. W takim wypadku Klientowi zostanie zaproponowany 

inny termin treningu lub masażu albo zwrot kosztów odwołanego treningu lub masażu (wg wyboru 
Klienta). 

• Trening trwa 20 (dwadzieścia) lub 25 (dwadzieścia pięć) minut (Cardio EMS), natomiast zabieg masażu 
od 30 (trzydziestu) do 50 (pięćdziesięciu) minut. 

• Klient zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na zarezerwowane treningi lub masaże. W 
przypadku, gdy Klient spóźni się o więcej niż 10 (dziesięć) minut może nastąpić – w zależności od 
dyspozycyjności trenera - odliczenie czasu takiego spóźnienia od czasu trwania treningu lub masażu. W 
przypadku opóźnienia powstałego z winy HI FIT trening lub masaż zostanie zrealizowany w całości lub 
Klientowi zostanie zaproponowany inny termin treningu lub masażu albo zwrot kosztów treningu lub 
masażu nieodbytego (wg wyboru Klienta). 

• Podczas treningu Klient zobowiązany jest posiadać ze sobą ręcznik treningowy, specjalny strój sportowy 
MIHA BODYTECH, a także wodę do uzupełniania płynów po treningu. Każdą z tych rzeczy Klient może 
zakupić lub wypożyczyć w Studio wg aktualnie obowiązującego  cennika. 

• Na terenie HI FIT obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia, posiadania, spożywania oraz używania 
napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających. HI FIT ma prawo do odmowy 
dopuszczenia do treningów lub masażów osób pozostających pod wpływem ww. substancji. 

• Klient zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu Hi FIT w sposób zgodny z ich 
przeznaczeniem. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zawinione przez siebie uszkodzenia lub 
zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do HI FIT. Klient ma obowiązek stosować się 
do zaleceń regulaminu Studia, dostępnego w Recepcji HI FIT, a w szczególności w zakresie niezakłócania 
spokoju mieszkańców. 

• Dla wspólnego bezpieczeństwa Studio monitorowane jest przy pomocy sieci kamer przemysłowych. 
Podpisanie niniejszego Regulaminu przez Klienta oznacza akceptację przez Niego faktu monitorowania 
Studia. 

• Reklamacje dotyczące działania Studia, a także przebiegu treningu lub masażu powinny być zgłaszane 
niezwłocznie po jego zakończeniu. 

• Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem studia i akceptuje jego  warunki. 
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Podpis pracownika HI FIT Studio Podpis Klienta 


