Додаток № 2
до Публічного Договору
про надання фізкультурно-спортивних послуг
чинна редакція від «01» листопада 2020 р.

ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ КЛУБУ ДІТЬМИ
1. Загальні правила
1.1. Дитячі клубні картки надаються відвідувачам спортивного клубу CFHub (далі за текстом - Клуб) в віці від 6 до 17 років (включно) на підставі
укладеного одним з батьків/опікуном/піклувальником дитини (далі – батьки/Замовники) з Клубом Договору про надання фізкультурноспортивних послуг та оформленої Заяви про приєднання.
1.2. Комплекс послуг, що входить до Клубної Картки «Kids» (далі – Клубна Картка):
•
Відвідування групових занять за розкладом роботи Клубу
•
Користування роздягальнями.
1.3. Додаткові послуги, що не включені в Клубну Картку і надаються дитині шляхом їх придбання Замовником відповідно до умов Договору та
Клубних правил із урахуванням обмежень, обумовлених віком та станом здоров’я дитини:
1.3.1. персональні тренування з тренером будь-якого напрямку (crossfit, гімнастика, силові напрями занять, єдиноборства, танцювальні
заняття, тощо);
1.3.2. додаткові групові тренування - студії для дітей (якщо це не включено до Клубної Картки);
1.3.3. інші види додаткових послуг Клубу, доступні для дітей.
1.4. Вартість дитячих Клубних Карток та додаткових послуг визначається відповідно до Прейскуранту цін, встановленому у Клубі.
1.5. Клубна картка дає право дитині отримувати фізкультурно-спортивні послуги у Клубі. Клубні картки персоніфіковані і не можуть бути передані
чи використані іншими особами.
1.6. Батьки несуть персональну відповідальність за дітей, які знаходяться на території Клубу. Дитина має право відвідувати Клуб тільки за наявності
довідки лікаря про відсутність у неї протипоказань для занять спортом.
1.7. При втраті дитячої Клубної Картки один з батьків дитини зобов'язаний повідомити адміністрацію Клубу та внести плату за відновлення картки
згідно Прейскуранту.
1.8. Діти повинні залишати приміщення Клубу не пізніше встановленого режиму відвідування Клубу згідно придбаної Клубної Картки. Можлива
зміна у розкладі роботи Клубу в залежності від сезону, проведення невідкладних робіт в приміщенні Клубу, інших причин про що відвідувачі
оперативно повідомляються шляхом розміщення оголошення адміністрацією Клубу на дошці оголошень, офіційній веб-сторінці Виконавця в
мережі Internet за адресою www.cfh.com.ua, тощо.
1.9.
Клубна Картка дитини пред'являється адміністратору на рецепції Клубу кожного разу при відвідуванні Клубу.
1.10. Діти, що знаходяться на території Клубу, повинні поводитись відповідно до правил громадського порядку, не турбувати інших відвідувачів
Клубу, дотримуватись чистоти та порядку на території Клубу, правил гігієни, санітарії, та пожежної безпеки. За дотримання правил поведінки
дітей на території Клубу несуть відповідальність батьки.
1.11. Клуб не несе відповідальності за забуті, загублені або залишені дитиною без нагляду речі. З питань збереження особистих речей слід звертатися
до адміністратора Клубу.
1.12. Після закінчення тренування, шафа у роздягальні має бути повністю звільнена.
1.13. У разі втрати або пошкодження ключа від шафи у роздягальні, номерка від гардеробу, рушника та будь-якого іншого інвентарю Клубу, до якого
дитині був наданий доступ, батьки дитини, вносять плату за їх відновлення за тарифами, вказаними у прейскуранті Клубу.
1.14. Інші терміни, вжиті в цих Правилах відвідування Клубу дітьми, мають значення відповідно до Договору про надання фізкультурно-спортивних
послуг та Правил Клубу.
2. Правила поведінки на тренувальних територіях
2.1. Вхід дитини на територію для тренувань можливий лише в спортивному змінному одязі та взутті.
2.2. Запізнення дитини на групове заняття більш ніж на 15 хвилин є небезпечним для здоров'я, і інструктор мас право не допустити дитину до
занять. Час запізнення дитини на групове заняття визначається за годинниками, спеціально встановленими у Клубі.
2.3. Відвідування Клубу можливо лише під наглядом персонального тренера або тренера групових занять.
2.4.
Розклад групових програм може змінюватись, про що відвідувачі оперативно повідомляються шляхом розміщення оголошення
адміністрацією Клубу на дошці оголошень, сайті Клубу, тощо.
2.5.
Дітям категорично заборонено: перебувати у тренажерній зоні без супроводу тренера Клубу; перебувати, переодягатися у роздягальнях, що
не відповідають статі дитини; вживати їжу та напої не в установлених у Клубі місцях, тощо.
3.

3. Додаткові умови
В момент виповнення дитині 18 років її дитяча картка повинна бути переведена на дорослу з відповідною доплатою згідно Прейскуранту Клубу.

4. Відповідальність
4.1. Укладаючи Публічний Договір про надання фізкультурно-спортивних послуг та підписуючи Заяву про приєднання, законний представник
дитини погоджується з цими Правилами та підтверджує, що дитина не мас медичних протипоказань для занять фізкультурою, спортом і
повністю приймає на себе відповідальність за стан здоров'я своєї дитини. Законний представник дитини зобов’язаний самостійно і
відповідально контролювати стан здоров'я дитини. При наявності гострих інфекційних та/або шкірних захворювань, а також при загостренні
хронічних захворювань, тощо, слід утриматися від відвідування Клубу. З метою запобігання розповсюдження захворювань серед Клієнтів
Клубу дитині з ознаками захворювання може бути відмовлено в доступі до Клубу адміністрацією Клубу і запропоновано скористатися
можливістю призупинення дії Клубної Картки в порядку, передбаченому Договором.

4.2. Виконавець не несе відповідальність за шкоду, пов’язану з будь-яким погіршенням стану здоров’я дитини, а також травмами, отриманими в
результаті будь-яких занять, в тому числі занять в кроссфіт-зоні, тренажерному залі, фітнес-зоні, нещасні випадки тощо.
4.3. Виконавець не несе відповідальності за обставини непереборної сили (форс-мажор), інші обставини що знаходяться поза компетенцією
Виконавця як то: аварійні ситуації, рішення державних органів, виконання ремонтно-профілактичних робіт, стихійні лиха, війни, збройні
конфлікти, зміни у чинному законодавстві, епідемії, аварії у системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання, та інші події,
виникнення, розвиток та (або) припинення яких не залежить від волі Виконавця.
4.4. У разі заподіяння дитиною збитків Виконавцю або псування майна Клубу, такий збиток підлягає відшкодуванню батьками дитини протягом 14
(чотирнадцяти) календарних днів з дати спричинення або з моменту, коли про це стало відомо.
4.5. У разі систематичного порушення цих Правил, Виконавець має право заблокувати Клубну Картку дитини (без можливості подальшого
розблокування). При цьому кошти, сплачені Замовником відповідно до умов Договору, поверненню не підлягають.

