Regulamin Zakupu Kart Członkowskich do Strefy Health Club

§1
Przedmiot Regulaminu
Niniejszy regulamin określa zasady zakupu Karty Członkowskiej Health Club oraz uczestnictwo
w programie członkowskim Health Club.

§2
Definicje
Określenia pisane wielką literą i użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
1. Organizator – Organizatorem programu członkowskiego jest Film Hotel Sp. z o.o. ul. Łąkowa 29,
90-554 Łódź,
2. Karta – Karta Członkowska Health Club oznacza imienną kartę z numerem seryjnym sprzedawaną
przez Organizatora i uprawniającą Posiadacza Karty do wstępów do strefy Health Club
na zasadach i warunkach określonych w niniejszym regulaminie,
3. Posiadacz Karty – Osoba, która zakupiła Kartę zgodnie z niniejszym regulaminem,
4. Hotel DoubleTree by Hilton Łódź - Recepcja hotelu: tel: (+48) 42-208-80-00, tel. fax: (+48) 42-20880-01, email: LCJDL.RES@hilton.com, www.doubletreelodz.pl,
5. SPA &HEALTH CLUB - tel: (+48) 42-208-80-07, e-mail: spa@doubletreelodz.pl.

§3
Informacje ogólne
1. Karta jest kartą imienną. Karta bez wpisanego imienia i nazwiska oraz numeru seryjnego jest
nieważna.
2. Karta jest ważna na czas określony, do wyboru: wejście jednorazowe, 1 miesiąc, 3 miesiące lub 12
miesięcy.

3. Karta wydawana jest odpłatnie. Koszt Karty zależny jest od okresu jej ważności:
a) 1 wejście – 100 zł brutto (w tym 8% VAT),
b) 1 miesiąc, nieograniczona ilość wejść – 400 zł brutto (w tym 8% VAT),
c) 3 miesiące, nieograniczona ilość wejść - 1000 zł brutto (w tym 8% VAT),
d) 12 miesięcy, nieograniczona ilość wejść - 2000 zł brutto (w tym 8% VAT).
4. Opłaty za Kartę można dokonać w recepcji hotelu DoubleTree by Hilton Łódź lub dokonując wpłaty
bezpośrednio na konto. Dane do przelewu:
 Dane odbiorcy: Film Hotel Sp. z o.o. z siedzibą: 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29,
 Nr konta: 14 1440 1231 0000 0000 1063 2811
 SWIFT: BPKOPLPW
 Tytuł przelewu: Karta Członkowska Health Club
5. Opłata za Kartę jest bezzwrotna.
6. Warunkiem zakupu Karty jest uzupełnienie formularza (Załącznik nr 1).
7. W przypadku utraty Karty (kradzieży, zagubienia, itp.) należy niezwłocznie poinformować
Organizatora. Opłata za wydanie duplikatu Karty wynosi 50 zł.
8. Liczba Kart jest ograniczona.
9. Organizator może odmówić wydania Karty bez podania przyczyny.
10. Z Karty i przywilejów wynikających z jej posiadania może korzystać jedynie Posiadacz Karty.
Każdorazowo, w celu weryfikacji Posiadacz Karty ma obowiązek okazać kartę wraz z dowodem
tożsamości pracownikowi recepcji Hotelu lub recepcji spa.
11. Każdy wypadek oraz wszelkie uszkodzenia urządzeń sportowych należy niezwłocznie zgłosić do
recepcji hotelowej.
12. Posiadacz Karty ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia spowodowane na
terenie Health Club wynikające z winy Posiadacza Karty.
13. Do uczestniczenia w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy a przede wszystkim czyste,
zmienione przed zajęciami obuwie.
14. Torby i ubrania powinny być pozostawione w zamkniętych szafkach w szatni. W innym przypadku
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę pozostawionych przez Posiadacza Karty rzeczy.
15. Niezastosowanie się do postanowień w/w regulaminu, spowoduje czasowy lub stały zakaz
korzystania z Health Club przez Posiadacza Karty.

§4
Przywileje Posiadacza Karty Członkowskiej Health Club
1. Karta upoważnia do:
a. Wstępu do strefy Health Club codziennie w godzinach 06:00 - 22:00. Strefa Health Club to basen,
siłownia, sauna sucha i parowa, jacuzzi.
b. 10% zniżki w Restauracji Four Colors oraz Golden Barze, dostępne jedynie po okazaniu Karty
Członkowskiej oraz dowodu tożsamości. Zniżka obowiązuje wyłącznie w okresie ważności Karty
Członkowskiej. Kartę należy okazać przed zamówieniem, w innym wypadku zniżka nie będzie
honorowana. Zniżka nie łączy się z innymi zniżkami wynikającymi z cyklicznych promocji
organizowanych w Hotelu.
c. 10% zniżki na usługi Spa, dostępne jedynie po okazaniu Karty Członkowskiej oraz dowodu
tożsamości. Zniżka obowiązuje wyłącznie w okresie ważności Karty Członkowskiej. Kartę należy
okazać przed zamówieniem, w innym wypadku zniżka nie będzie honorowana. Zniżka nie łączy się z
innymi zniżkami wynikającymi z cyklicznych promocji organizowanych w Hotelu.

2. Warunki dodatkowe:
a. Wszystkie informacje dotyczące strefy Health Club znajdują się na stronie internetowej Hotelu:
http://www.doubletreelodz.pl/spa-amp-health-club są również dostępne przez 24h pod numerem
telefonu: +48 42 208 80 10.
§5
Przepisy końcowe
1. Posiadacz Karty wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych oraz na ich
wykorzystywanie do celów promocyjnych i marketingowych przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Aktualny regulamin
znajduje się w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.doubletreelodz.pl
3. Posiadacz Karty Członkowskiej zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem Strefy Health
Club, który znajduje się w każdym z jej pomieszczeń.

