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ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU XTREME KIDS

Niniejszy dokument określa zasady korzystania z Klubu Xtreme Kids oraz z poszczególnych stref znajdujących się w Klubie (dalej: „Zasady Korzystania”).
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach Korzystania, zastosowanie znajduje Regulamin Klubu Xtreme Kids (dla Członków Klubu i/lub dla
Gościa) dostępny na stronie internetowej www.xtremekids.pl lub w Recepcji Klubu. Zwrotom i wyrazom pisanym w niniejszych Zasadach Korzystania dużą
literą nadaje się znaczenie określone w §1. Regulaminu Klubu.

§1. ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU
1. Godziny otwarcia Klubu podane są na Stronie Internetowej oraz są dostępne w Klubie.
2. Klub jest uprawniony do zmiany godzin otwarcia Klubu, a także zamknięcia Klubu w dni przypadające na święta państwowe, kościelne i inne, jak również

ze względu na konieczność przeprowadzenia napraw lub remontów w pomieszczeniach Klubu - na czas niezbędny do przeprowadzenia tych prac. Klub
zobowiązuje się informować Rodziców  z wyprzedzeniem o każdym przypadku zamknięcia Klubu ze względu na wyżej opisane okoliczności lub o zmianie
godzin jego otwarcia, poprzez wywieszenie informacji w Recepcji Klubu i poprzez podanie takiej informacji na Stronie Internetowej. W przypadku
zamknięcia Klubu z przyczyn w/w Rodzicowi oraz Członkowi Klubu nie przysługuje rekompensata za okres, w którym Klub pozostawał zamknięty.

3. Każdy zobowiązany jest korzystać ze stref wyodrębnionych w Klubie, w tym z ich wyposażania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z niniejszymi
Zasadami Korzystana. Ponadto Opiekun zobowiązany jest do zapoznania dziecka z Zasadami Korzystania z Klubu oraz z poszczególnych stref oraz
dopilnowania, aby dziecko podczas zabawy stosowało zasady w nich zawarte.

4. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu korzystania ze stref Klubu lub urządzeń znajdujących się w Klubie, Opiekun zobowiązany jest zapytać
Personel Klubu o instrukcję prawidłowego korzystania z danej atrakcji. Jeśli Klient stwierdzi, że urządzenie/element wyposażenia jest uszkodzone, ma
obowiązek powstrzymać dziecko od korzystania z urządzenia oraz niezwłocznie powiadomić Personel Klubu.

5. Dzieci korzystające z infrastruktury klubu muszą posiadać wygodny strój, najlepiej sportowy, w którym nie ma elementów ozdobnych typu kapsle, ćwieki,
mogących spowodować uszkodzenia wyposażenia poszczególnych stref. Ponadto zabrania się korzystania z atrakcji oferowanych w Klubie z założoną
biżuterią stwarzającą lub mogącą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa dziecka i pozostałych osób. Opiekun zobowiązany jest upewnić się przed
rozpoczęciem korzystania przez dziecko z infrastruktury Klubu, że zdjęło ono okulary (jeśli wada wzroku na to zezwala), wszelką biżuterię lub inne
niebezpieczne elementy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu osób korzystających z atrakcji oferowanych w Xtreme Kids.

6. Klienci Klubu zobowiązani są do pozostawienia obuwia w wyznaczonym miejscu bezpośrednio po wejściu na teren Xtreme Kids i przebywania w Klubie
w skarpetkach lub założeniu jednorazowych foliowych ochraniaczy na obuwie. Dla osób, które nie posiadają skarpetek lub ochraniaczy, Klub umożliwi
ich zakup w Recepcji Klubu. Dzieci powinny korzystać z atrakcji oferowanych w Klubie w skarpetkach (nie dotyczy to zajęć grupowych odbywających się
w strefie X-fitness lub X-gym, kiedy dzieci muszą mieć założone zamienne obuwie sportowe).

7. Klienci Klubu zobowiązani są do opuszczenia Klubu najpóźniej z chwilą jego zamknięcia.
8. Opiekun, który pozostawił Członka Klubu pod opiekę personelu Klubu zobowiązany jest do odbioru dziecka o zadeklarowanej godzinie.
9. Klient Klubu, który swym działaniem bądź zaniechaniem naruszać będzie: postanowienia Regulaminu Klubu, postanowienia niniejszych Zasad

Korzystania oraz polecenia Personelu Klubu, może zostać poproszony o natychmiastowe opuszczenie Klubu. Jednocześnie w takim przypadku nie
będzie uprawniony do zwrotu kosztów biletu wstępu.

10. Klient zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z
usług Klubu. Niedopuszczalne jest w szczególności utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym Klientom. Niedopuszczalne jest także
zachowanie uwłaczające godności innych Klientów, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne.

11. W przypadku gdy liczba osób przebywająca na terenie Klubu przekroczy dopuszczalną liczbę osób, ustaloną na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, Personel Klubu może odmówić wstępu kolejnego klienta, w tym Członka Klubu na teren Xtreme Kids.

12. Na terenie Klubu zabrania się:
a) pozostawienia Dziecka bez opieki Opiekuna i niezgłoszenia tego faktu Personelowi Klubu,
b) wnoszenia na teren Klubu przekąsek, posiłków i napojów zakupionych poza Xtreme Kids;
c) spożywania przekąsek, posiłków i napojów poza strefą X-cafe i strefą X-party, przy czym spożywanie napojów i posiłków w salkach urodzinowych

dozwolone jest tylko dla organizatorów przyjęć okolicznościowych i ich gości
d) biegania, skakania, korzystania z konstrukcji zamontowanych w Klubie z przekąskami, jedzeniem lub napojami w jamie ustnej lub w ręku;
e) przebywania z gołymi stopami oraz korzystania z infrastruktury w obuwiu (nie dotyczy to zajęć grupowych odbywających się w strefie X-fitness

lub X-gym, kiedy dzieci muszą mieć założone zamienne obuwie sportowe),
f) wnoszenia zabawek z zewnątrz oraz wynoszenia zabawek, elementów konstrukcji i wyposażenia z Klubu;
g) popychania innych dzieci, plucia, używania słów niecenzuralnych;
h) wspinania się po zewnętrznych konstrukcjach i zeskakiwania z elementów konstrukcji;
i) wchodzenia pod prąd na zjeżdżalnie oraz zjeżdżania głową w dół ze zjeżdżalni;
j) wchodzenia do stref/pomieszczeń przeznaczonych jedynie dla Personelu Klubu;
k) niszczenia urządzeń/konstrukcji zamontowanych w Klubie oraz wszelkiego wyposażenia;
l) korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem;
m) palenia tytoniu, wnoszenia alkoholu i środków odurzających, przebywania na terenie Klubu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

wprowadzania na teren klubu zwierząt, wnoszenia na teren Klubu przedmiotów mogących potencjalnie stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa
przebywających w nim osób, czy też narażać na zniszczenie lub uszkodzenie mienie Klubu;

n) przebywania Klientom w tym Członkom Klubu, będącym w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub w przypadku, gdy jej stan zdrowia może w sposób
negatywny oddziaływać na inne osoby przebywające w Xtreme Kids.

§2. POZOSTAWIANIE RZECZY
1. Szatnia otwarta zlokalizowana przy wejściu do Klubu przeznaczona jest wyłącznie do pozostawiania okrycia wierzchniego i obuwia przez Klientów na

czas korzystania przez Klienta z Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za inne niż wymienione w zdaniu poprzednim rzeczy, pozostawione w otwartej
szatni.

2. Rekomenduje się, aby na czas korzystania z usług oferowanych w Klubie, gotówkę, karty płatnicze/kredytowe lub wartościowe przedmioty przechowywać
w bezpiecznym miejscu, poza Klubem, bezpośrednio przy sobie, lub w zamykanej szafce, o której mowa w pkt. 3-8 niniejszego paragrafu.

3. W szatniach zostały udostępnione dla Klientów Klubu samoobsługowe szafki w godzinach otwarcia Klubu. Szafki przeznaczone są wyłącznie dla Klientów
oraz służą do przechowywania rzeczy tylko przez czas korzystania z infrastruktury Klubu. Szafki powinny być zamykane na kluczyk. Klub nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w niezamkniętej szafce lub poza nią.

4. Aby skorzystać z szafki należy wrzucić monetę o nominale 2 zł do automatu wrzutowego znajdującego się na wewnętrznej stronie drzwiczek, zamknąć
drzwi szafki oraz przekręcić klucz znajdujący się w zamku szafki. Następnie należy upewnić się, że szafka jest zamknięta oraz zabrać ze sobą klucz.
Moneta po zakończeniu korzystania z szafki zostanie zwrócona.

5. Po zakończeniu korzystania przez Klienta z infrastruktury Klubu należy otworzyć kluczem zamek, wyjąć z szafki pozostawione rzeczy oraz odebrać
wrzuconą monetę z automatu wrzutowego. Klucz należy zostawić w zamku szafki.

6. Przed opuszczeniem Klubu, Klient zobowiązany jest do opróżnienia zajmowanej szafki ze wszystkich pozostawionych tam rzeczy i upewnienia się czy
nie pozostawił w szafce swojej własności. Szafka nie opróżniona do czasu zamknięcia Klubu w dniu, w którym została zajęta, lub co do której jest
podejrzenie, że znajdują się w niej przedmioty niedozwolone i stwarzające zagrożenie - może zostać otwarta i opróżniona przez personel Klubu, a jej
zawartość (poza artykułami spożywczymi i innymi rzeczami ulegającymi łatwemu zepsuciu – które zostaną niezwłocznie zutylizowane) będzie
przechowywana przez okres 7 dni. Jeśli w tym czasie Klient nie zgłosi się w Recepcji Klubu po odbiór pozostawionych w szafce rzeczy, zostaną one
uznane za porzucone w celu wyzbycia się ich własności, zgodnie z art.180 Kodeksu Cywilnego, a następnie wyrzucone lub zutylizowane. W powyższej
sytuacji otwarcie szafki odbędzie się w obecności co najmniej dwóch pracowników Klubu. Z czynności tej spisany zostanie protokół zawierający opis
znajdujących się w szafce rzeczy oraz numer szafki.
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7. Personel Klubu nie posiada zapasowego klucza do żadnej szafki. W przypadku zgubienia lub zniszczenia klucza, Klient zobowiązany jest do
niezwłocznego dokonania zgłoszenia w Recepcji Klubu. Za zgubienie lub zniszczenie klucza od Klienta zostanie pobrana opłata w wysokości 50 zł.
Kwota ta stanowi równowartość kosztu związanego z wymianą zamka. Informuje się, że w przypadku zgubienia lub zniszczenia klucza wyciągnięcie
pozostawionych w szafce rzeczy w tym samym dniu nie będzie możliwe. Serwis szafek obsługuje firma zewnętrzna i Właściciel Klubu nie ma wpływu na
termin wymiany zamka w szafce.

8. W szafkach nie wolno przechowywać:
a) substancji niebezpiecznych, łatwo psujących się, szkodliwych dla zdrowia i życia innych oraz broni i narzędzi;
b) pieniędzy, środków płatniczych, papierów wartościowych;
c) przedmiotów, towarów lub materiałów wartościowych, takich jak złoto, biżuteria, cenne zestawy, sztućce, dzieła sztuki itp.;
d) przedmiotów pochodzących lub mogących pochodzić z kradzieży, albo też być wytworem czynów zabronionych przez prawo.

§3. STREFA X-CAFE
1. X-cafe jest jedną ze stref Klubu przeznaczoną do spożywania posiłków oraz napojów zakupionych na terenie Klubu (dalej jako: „X-cafe”).
2. Korzystając ze strefy X-cafe należy przestrzegać zasad ogólnych ujętych w Regulaminie Klubu oraz w Zasadach Korzystania, a także szczegółowych

zasad umieszczonych poniżej.
3. Z X-cafe mogą korzystać Klienci Xtreme Kids oraz osoby im towarzyszące, którzy zakupili w Klubie produkty przeznaczone do spożycia. Osoby nie

korzystające z usług świadczonych w Klubie mogą zakupić produkty spożywcze jedynie na wynos.
4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z X-cafe za zgodą i w obecności Rodzica lub Opiekuna.
5. Ze strefy X-cafe Klienci mogą korzystać w dniach i w godzinach funkcjonowania Klubu. Spożywanie na terenie Klubu, w tym w strefie X-cafe, własnej,

niezakupionej w Klubie żywności i napojów, jest zabronione.
6. Łączna kwota za zamówione w X-cafe produkty może zostać uiszczona z góry w momencie złożenia zamówienia gotówką lub kartą płatniczą w Recepcji

Klubu, lub może zostać doliczona do Karty Członkowskiej lub karty wydanej dla dziecka (podczas wejścia do Klubu, dot. dzieci nieposiadających
Członkostwa) - którego Opiekun dokonuje zamówienia. W przypadku doliczenia kwoty za zamówione w X-cafe produkty do karty, zostanie ona pobrana
po zakończeniu korzystania przez dziecko z infrastruktury Klubu i zeskanowaniu karty – łącznie z opłatą za wstęp naliczoną zgodnie z Regulaminem
Klubu.

7. Klient przebywający na terenie Klubu bez dziecka (jako osoba towarzysząca) za zamówione produkty w X-cafe zobowiązany jest zapłacić z góry przy
składania składaniu zamówienia w Recepcji Klubu gotówką lub kartą płatniczą.

8. Zamówione w X-cafe produkty nie podlegają zwrotowi i wymianie.
9. X-cafe nie posiada obsługi kelnerskiej, w związku z czym zamówione produkty należy po ich przygotowaniu odebrać osobiście z wyznaczonego miejsca.

Jeśli Klient zwleka z odbiorem zamówionego produktu Klub nie ponosi odpowiedzialności za zmiany zachodzące w produktach w tym czasie.
10. Jakiekolwiek zmiany dokonywane przez Klienta w wystroju X-cafe czy ułożeniu stołów są zabronione.
11. Personel Klubu zastrzega sobie prawo do posprzątania stolików w tym utylizacji pozostawionej żywności/produktów, jeśli uzna, że stolik został

opuszczony przez Klienta.
12. Personel Klubu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w X-cafe, w tym rzeczy pozostawione bez opieki. Jeśli chcesz pozostawić swoje

rzeczy skorzystaj z zamykanej szafki udostępnionej dla Klientów w szatniach.

§4. STREFY X-BABY
1. X-baby jest jedną ze stref Klubu przeznaczoną dla najmłodszych dzieci (dalej jako: „X-baby”). Z X-baby mogą korzystać wyłącznie dzieci do 6 roku życia

przy obowiązkowej obecności Opiekuna.
2. Korzystając ze strefy X-baby należy przestrzegać zasad ogólnych, ujętych w Regulaminie Klubu oraz w Zasadach Korzystania, a także szczegółowych

zasad umieszczonych poniżej.
3. Z wyposażenia strefy X-baby należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. Za jego zniszczenie lub uszkodzenie przez dziecko odpowiedzialność

ponosi jego Opiekun.
4. Osoby przebywające na terenie strefy X-baby zobowiązane są do zachowania porządku i stosowania się do poleceń Personelu Klubu.
5. W strefie X-baby zabrania się:

a) korzystania z atrakcji oferowanych w strefie przez dzieci, które ukończyły 6 rok życia,
b) podawania dzieciom jakichkolwiek pokarmów i picia napojów,
c) przewijania dzieci (Klub udostępnia pomieszczenie, w którym możliwe będzie przewinięcie dziecka),
d) wynoszenia zabawek oraz elementów wyposażenia (tej strefy) poza strefę X-baby,
e) wnoszenia zabawek niestanowiących wyposażenia Klubu,
f) rysowania, malowania po elementach strefy oraz jej wyposażeniu.

6. Personel Klubu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w X-baby, w tym rzeczy pozostawione bez opieki. Jeśli chcesz pozostawić swoje
rzeczy skorzystaj z zamykanej szafki udostępnionej dla Klientów w szatniach.

§5. STREFY X-NINJA
X-ninja jest jedną ze stref Klubu na którą składa się małpi gaj oraz tor ninja (dalej jako: „X-ninja”).
Korzystając ze strefy X-ninja należy przestrzegać zasad ogólnych ujętych w Regulaminie Klubu oraz w Zasadach Korzystania, a także szczegółowych
zasad umieszczonych poniżej.

1. Małpi gaj
1.1. Małpi gaj jest kilkupoziomową konstrukcją zapewniającą dziecku aktywność fizyczną oraz zabawę zlokalizowaną w strefie X-ninja (dalej: „Małpi gaj”).
1.2. Z Małpiego gaju mogą korzystać dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
1.3. Korzystanie z Małpiego gaju jest możliwe wyłącznie pod nadzorem Opiekuna.
1.4. W przypadku gdy dziecko pomimo osiągnięcia minimalnego wieku nie potrafi samodzielnie i swobodnie skorzystać z małpiego gaju, oznacza to, że

nie jest on przeznaczony do jego użytku. W takim wypadku należy zaprzestać korzystania z małpiego gaju.
1.5. W Małpim gaju zabrania się:

a) korzystania z małpiego gaju osobom, poniżej 3-go roku życia oraz osobom powyżej 12-go roku życia,
b) wspinania się po zewnętrznych konstrukcjach i zeskakiwania z elementów konstrukcji;
c) wchodzenia pod prąd na zjeżdżalnie oraz zjeżdżania głową w dół, na brzuchu, na stojąco, w grupie (w obrębie jednego toru zjazdu należy

zjeżdżać pojedynczo), a także zatrzymywania się podczas zjazdu na ślizgu zjeżdżalni, stawania na nim,
d) wchodzenia do góry po torze zjeżdżalni rolkowej,
e) siedzenia w obrębie ciągów komunikacyjnych konstrukcji, przejść pomiędzy atrakcjami,
f) blokowania przejść oraz blokowania innym osobom dostępu do atrakcji,
g) wnoszenia zabawek,
h) wchodzenia na konstrukcję małpiego gaju pozostałym Klientom (w tym; Rodzicom i opiekunom dziecka) – w przypadku, gdy dziecko będzie

potrzebowało pomocy na konstrukcję małpiego gaju może wejść z dzieckiem jedynie Personel Klubu.

2. Tor Ninja
2.1. Tor ninja jest torem sprawnościowym, z którego mogą korzystać dzieci, które osiągnęły co najmniej 120 cm wzrostu (dalej: „Tor ninja”).
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2.2. W celu weryfikacji wzrostu dziecka, Właściciel Klubu obok strefy X-ninja udostępnił miarkę. Zabrania się korzystania z Toru ninja osobom o wzroście
poniżej 120 cm.

2.3. W przypadku gdy Personel Klubu zauważy jakiekolwiek przeciwskazania do skorzystania przez Dziecko z Toru ninja odmówi mu skorzystania z tej
atrakcji.

2.4. Korzystanie z Toru ninja jest możliwe wyłącznie pod nadzorem Opiekuna. Ponadto podczas korzystania z Toru ninja dziecko zobowiązane jest
bezwzględnie stosować się do poleceń, zaleceń, uwag, nakazów i ostrzeżeń wydawanych przez Personel Klubu.

2.5. Korzystanie z toru ninja zawiera element ryzyka. Podczas korzystania z toru konieczne jest wspinanie, pokonywanie przeszkód, kładek ruchomych oraz
elementów linowych i wyposażenia zawieszonych na wysokości. W trakcie zeskoku czy upadku korzystający z toru spada na podłoże. Pomimo
odpowiedniego zabezpieczenia podłogi poprzez materace o przystosowanej grubości i miękkości istnieje ryzyko wystąpienia kontuzji. ZANIM
POZWOLISZ SWOJEMU DZIECKU NA KORZYSTENIE Z TORU ROZWAŻ CZY BĘDZIE TO DLA NIEGO ODPOWIEDNIA ATRAKCJA.

2.6. Tor sprawnościowy zaplanowany jest w czterech rzędach. Jednocześnie z każdego toru może korzystać tylko jedna osoba. Aby skorzystać z atrakcji
należy poczekać, aż wyposażenie pojedynczego toru jest wolne.

2.7. W przypadku gdy dziecko pomimo osiągnięcia minimalnego wzrostu nie potrafi samodzielnie i swobodnie skorzystać z wyposażenia toru, oznacza to, że
tor nie jest przeznaczony do jego użytku. W takim wypadku należy zaprzestać korzystania z toru ninja.

2.8. Ze zjazdu na tyrolce stanowiącej wyposażenie toru ninja, jednocześnie może korzystać jedna osoba po upewnieniu się, że na torze zjazdu nie ma
żadnych przeszkód (tor jest wolny od wszelkich przedmiotów i/lub osób).

2.9. W torze ninja zabrania się:
a) przebywania (w tym korzystania z jego wyposażenia) dzieciom, które nie osiągnęły minimalnego wzrostu (tj. 120 cm),
b) wspinania się po zewnętrznych konstrukcjach i zeskakiwania z elementów konstrukcji,
c) siedzenia w obrębie ciągów komunikacyjnych konstrukcji, przejść pomiędzy atrakcjami,
d) blokowania przejść oraz blokowania innym osobom dostępu do atrakcji,
e) wnoszenia zabawek,
f) wchodzenia na tor ninja pozostałym Klientom (w tym; Rodzicom i opiekunom dziecka) – w przypadku, gdy dziecko będzie potrzebowało

pomocy, do toru ninja może wejść z dzieckiem jedynie Personel Klubu,
g) wisieć głową w dół na wyposażeniu toru,
h) wchodzenia trasą zjazdu na tyrolce.

§6. STREFY X-GYM
1. X-gym jest strefą przeznaczoną do ćwiczeń na profesjonalnym sprzęcie fitness marki Panatta (dalej jako: „X-gym”). Z X-gym mogą korzystać dzieci,

które osiągnęły co najmniej 120 cm wzrostu do ukończenia 12 roku życia, wyłącznie w obecności Personelu Klubu.
2. W celu weryfikacji wzrostu dziecka, Właściciel Klubu obok strefy X-gym udostępnił miarkę. Zabrania się korzystania ze strefy X-gym osobom o wzroście

poniżej 120 cm.
3. Dzieci zobowiązane są do korzystania z wyposażenia strefy X-gym w zamiennym obuwiu sportowym.
4. Korzystając ze strefy X-gym należy przestrzegać zasad ogólnych ujętych w Regulaminie Klubu oraz w Zasadach Korzystania, a także szczegółowych

zasad umieszczonych poniżej.
5. Zabrania się samodzielnego korzystania ze strefy X-gym. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń rozmieszczonych w tej strefie należy

zakomunikować chęć skorzystania Personelowi Klubu. Następnie upoważniona osoba z Personelu Klubu poinstruuje dziecko co do sposobu użytkowania
sprzętu.

6. Podczas korzystania z maszyn Panatta, dziecko zobowiązane jest bezwzględnie stosować się do poleceń, zaleceń, uwag i nakazów wydawanych przez
Personel Klubu.

7. W przypadku gdy dziecko pomimo osiągnięcia minimalnego wieku nie potrafi samodzielnie i swobodnie skorzystać z wyposażenia strefy X-gym, oznacza
to, że maszyny Panatta nie są przeznaczone do jego użytku. W takim wypadku należy zaprzestać korzystania ze strefy X-gym.

8. Przed skorzystaniem ze strefy X – gym, Opiekun ma obowiązek poinformowania Personelu Klubu o wszelkich wadach postawy czy kontuzjach przebytych
przez Dziecko.

9. W przypadku gdy Personel Klubu zauważy jakiekolwiek przeciwskazania do skorzystania przez Dziecko ze sprzętu treningowego odmówi mu wejścia
do strefy X–gym.

10. W strefie X-gym zabrania się:
a) przebywania (w tym korzystania z jego wyposażenia) dzieciom, które nie osiągnęły minimalnego wzrostu (tj. 120 cm) oraz dzieciom powyżej

12-go roku życia,
b) samodzielnego korzystania z maszyn PANATTA, bez wcześniejszego poinformowania Personelu Klubu o chęci skorzystania z tej strefy,
c) korzystania z maszyn niezgodnie z ich przeznaczeniem,
d) blokowania przejść oraz blokowania innym osobom dostępu do atrakcji,
e) wnoszenia zabawek.

§7. STREFY X-FITNESS
1. X-fitness jest salą fitness przeznaczoną do organizacji wszelkich zajęć ruchowych dla Członków Klubu pod okiem instruktorów, zgodnie z grafikiem zajęć

(dalej jako: „X-fitness”). Z X-fitness mogą korzystać Członkowie Klubu po dokonaniu rezerwacji na zajęcia grupowe.
2. Korzystając ze strefy X-fitness należy przestrzegać zasad ogólnych ujętych w Regulaminie Klubu oraz w Zasadach Korzystania, a także szczegółowych

zasad umieszczonych poniżej.
3. Dzieci zobowiązane są do korzystania z sali fitness w stroju sportowym i obuwiu zamiennym W stroju sportowym i obuwiu zamiennym
4. Zbiórka Członków Klubu korzystających z zajęć grupowych odbywa się obok schodów prowadzących do strefy X-fitness na 5 minut przed rozpoczęciem

zajęć zgodnie z grafikiem. Po zebraniu grupy, Członkowie Klubu udają się wraz z instruktorem do sali fitness. Personel Klubu ma prawo odmówić
uczestnictwa Członkowi Klubu w zajęciach grupowych w sytuacji, gdy Członek Klubu nie przybędzie na czas rozpoczęcia zajęć zaplanowanych w grafiku.

5. Rodzice pozostający w Klubie na czas uczestnictwa Członka Klubu w zajęciach grupowych powinni oczekiwać na dziecko w X-cafe, jeśli dostępne są
wolne miejsca. Personel Klubu, jeśli uzna to za konieczne dla dobra prowadzonych zajęć i/lub uczestniczących w nich Członków Klubu, może poprosić
Opiekuna o opuszczenie strefy X-fitness.

6. Jeśli Rodzic opuszcza Klub na czas uczestnictwa Członka Klubu w zajęciach grupowych, zobowiązany jest zgłosić ten fakt w Recepcji Klubu, w tym w
szczególności wypełnić formularz pozostawienia Członka Klubu pod opieką Personelu Klubu.

7. W zajęciach grupowych należy uczestniczyć w wygodnym stroju i obuwiu sportowym. Właściciel Klubu udostępnił Klientom szatnię, w której możliwa jest
zmiana odzieży i obuwia. Personel Klubu jest uprawniony do odmowy wejścia dziecku do strefy X-fitness oraz do odmowy uczestnictwa w zajęciach
grupowych w sytuacji, gdy stwierdzi, że strój, w tym obuwie dziecka jest nieodpowiednie.

8. Zabrania się samodzielnego korzystania ze strefy X-fitness. Na sali fitness można przebywać jedynie z instruktorem prowadzącym zajęcia.
9. Podczas uczestnictwa w zajęciach fitness dziecko zobowiązane jest bezwzględnie stosować się do poleceń, zaleceń, uwag i nakazów wydawanych

przez Personel Klubu.

§8. STREFY X-PARTY
1. Strefa X-party składa się z trzech salek urodzinowych, z których może korzystać jedynie solenizant oraz jego goście po zawarciu z Właścicielem Klubu

umowy na organizację przyjęcia urodzinowego na warunkach w niej wskazanych oraz na zasadach szczegółowo opisanych w „Regulaminie Organizacji
Przyjęcia Okolicznościowego w Xtreme Kids” (dalej jako: „X-party”).

2. Korzystając ze strefy X-party należy przestrzegać zasad ogólnych ujętych w Regulaminie Klubu, Regulaminie Organizacji Przyjęcia Okolicznościowego,
oraz w Zasadach Korzystania.

3. Zabrania się korzystania ze strefy X-party osobom nieupoważnionym.
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§9 ZMIANA ZASAD KORZYTSANIA W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Klauzula modyfikacyjna

1. Właściciel Klubu zastrzega sobie prawo do zmiany Zasad Korzystania na zasadach określonych w poniższych punktach.
2. Zmiany postanowień Zasad Korzystania mogą zostać wprowadzone wyłącznie z ważnych przyczyn, przez które należy rozumieć:

a) zmiany zakresu dostępnych w ofercie usług,
b) gdy potrzeba wprowadzenia zmiany wynika z rozszerzania funkcjonalności Klubu lub zakresu świadczonych usług – w zakresie, w jakim

dotyczy tych nowych funkcjonalności lub usług,
c) gdy potrzeba wprowadzenia zmiany wynika z konieczności dokonania zmiany wyposażenia Klubu, w tym zmiany wyposażenia

poszczególnych stref,
d) zmiana granic wiekowych i/lub wzrostowych w jakich dzieci mogą korzystać z danej strefy Klubu,
e) zmiany dot. zajęć grupowych,
f) zmiany dot. świadczenia usług związanych ze świadczeniem opieki nad Członkiem Klubu,
g) gdy potrzeba wprowadzenia zmiany jest uzasadniona względami bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Klubu lub wynika z

potrzeby zapewnienia przestrzegania zasad współżycia społecznego na terenie Klubu;
h) gdy potrzeba wprowadzenia zmiany uzasadniona jest potrzebą usprawnienia procesu obsługi klienta lub podniesienia jakości świadczonych

usług;
i) gdy potrzeba wprowadzenia zmiany wynika z otwarcia nowego Klubu, w którym nie będą stosowane dotychczasowe zasady – w zakresie,

w jakim dotyczy to nowego Klubu;
j) gdy konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana będzie zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo prawomocną

decyzją administracyjną lub prawomocnym wyrokiem sądu.
3. W przypadku zmiany treści Zasad Korzystania, wprowadzone zmiany obowiązują Rodziców i Członków Klubu począwszy od dnia wskazanego w

zmienionych Zasadach Korzystania, jednak nie wcześniej niż 14 (czternaście) dni od dnia udostępnienia Rodzicom i Członkom Klubu Zasad Korzystania
w nowym, zmienionym brzmieniu. Zmienione Zasady Korzystania udostępnia się Rodzicom i Członkom Klubu poprzez: (I) wywieszenie nowej, zmienionej
treści Zasad Korzystania w ogólnodostępnym miejscu Recepcji Klubu Macierzystego, (II) opublikowanie nowej, zmienionej treści Zasad Korzystania na
Stronie Internetowej na okres co najmniej 14 dni, (III) doręczenie Rodzicowi i Członkowi Klubu treść nowych Zasad Korzystania ze wskazaniem
dokonanych zmian, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Rodzica w Umowie w sposób umożliwiający
wydrukowanie go oraz zapisanie na dysku komputera. Zasady Korzystania w nowym, zmienionym brzmieniu wiążą Członka Klubu, jeżeli w terminie 14-
tu dni od dnia udostępnienia w wyżej opisany sposób zmienionej treści Zasad Korzystania, Rodzic nie złoży oświadczenia woli o rozwiązaniu Umowy -
po bezskutecznym upływie tego terminu domniemywa się, że akceptuje wprowadzone do Zasad Korzystania zmiany. Jeśli Rodzic, w terminie 14-tu dni
od dnia udostępnienia zmienionej treści Zasad Korzystania, złoży oświadczenie woli o rozwiązaniu Umowy w związku ze zmianą Zasad Korzystania,
Umowa wygasa ze skutkiem na koniec okresu ważności Członkostwa (lub obowiązującego okresu wypowiedzenia – w przypadku umów na czas
nieokreślony).

4. Okres wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu może być krótszy w sytuacji, kiedy:
a) zmiana spowodowana będzie zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zaś czas między publikacją aktu prawnego, który

wymusza zmiany, a jego wejściem w życie, jest krótszy niż 14 dni;
b) zmiana spowodowana jest ostateczną decyzją organu administracji publicznej lub prawomocnym wyrokiem sądu, które nakazują jej

wprowadzenie w terminie krótszym niż 14 dni.
5. Niniejsze Zasady Korzystania w niniejszym brzmieniu obowiązują i mają zastosowanie od dnia 2 kwietnia 2022 roku, w tym też dniu zostały

opublikowane na Stronie Internetowej oraz w Recepcji Klubu.


