
 
 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

 

Суб’єкт підприємницької діяльності-

фізична особа С.Н.Гвоздицький 

________________ 

Додаток №1 

до Договору Фортіс  
про надання послуг фітнес-залу 

 

ПРАВИЛА фітнес-залу  

медичного оздоровчого центру «ФОРТІС» 

 
1. Клієнт, який відвідує зал фітнесу заповнює Анкету клієнта. Підписуючи Анкету, клієнт приймає 

умови публічного Договору  та Правил  та підтверджує, що ознайомився з ними та згоден їх 

додержуватись. Редакція Договору про надання послуг фітнес-залу, розміщена на сайті 
http://fortis.kharkov.ua/. 

2. Клієнт фітнес-залу придбає абонемент фітнес-залу або отримує разову послугу. 

3. Користування послугами фітнес-залу відбувається в часи його роботи з 8.00 до 21.00 з понеділка по 
суботу згідно з розкладом групових та індивідуальних занять. 

4. Клієнт фітнес-залу повинен своєчасно (заздалегідь) попереджати Fortis про обставини, що мають 

істотне значення для надання послуг (наявності протипоказань, захворювань, алергій тощо).  
5. Клієнт фітнес-залу повинен дбайливо ставитися до майна Fortis, запобігати пошкодженню та 

псуванню обладнання, інвентарю та негайно повідомляти про порушення Правил центру (фактах 

заподіяння шкоди) адміністратору центру. 

6. Клієнт фітнес-залу повинен відшкодувати збиток, якщо такий був заподіяний Fortis внаслідок дій 
(бездіяльності) Клієнта. У цьому випадку Клієнт (а в разі його відмови – незалежна третя особа) і 

уповноважений представник Fortis підписують акт, що фіксує факт заподіяння шкоди 

(пошкодження чи псування майна Fortis). Розмір шкоди визначається Fortis на підставі ринкової 
вартості майна, з урахуванням його амортизації. 

7. Клієнт фітнес-залу повинен виконувати рекомендації персоналу центру щодо правил користування 

обладнанням центру. Самостійно на власний розсуд приймати рішення про виконання та/або 
невиконання рекомендацій тренера-інструктора центру з обсягів навантаження, беручи на себе всю 

відповідальність за наслідки виконання та/або невиконання таких рекомендацій. 

8. Клієнт фітнес-залу, який спізнився більш ніж на 15 хвилин від початку, до занять не допускається 

(оскільки приступаючи до вправ без розминки він може нанести собі шкоду).  
9. До занять не допускаються особи, які знаходяться у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. 

10. Відвідування занять дозволяється лише у спортивній формі та змінному взутті. 

11. Під Абонементом розуміється список послуг, придбаних Клієнтом. Послуги фіксуються в 
індивідуальній Карті, яка має інформацію про її власника, строк дії абонементу, кількість занять – 

використаних та невикористаних, тощо. 

12. Користуватись Абонементом може лише його власник. 

13. Зарахування відвідувань відбувається перед/після кожного заняття на рецепції Центру. 
14. Строк дії групових Абонементів: 8 занять -  30 днів, 12 занять – 30 днів, 16 і 20 занять – 60 днів; 

строк дії персональних Абонементів 5 та 10 тренувань- 30 днів, 20 тренувань -90 днів; строк дії 

абонементів ЕМС 4, 8 та 12 тренувань-30 днів, 16 тренувань- 60 днів з першого тренування, але не 
пізніше, ніж через місяць після його придбання. По закінченню строку дії Абонементу, подальше 

користування послугами фітнес-залу можливе за умови придбання нового Абонементу або разової 

сплати послуг. 
15. У випадку припинення користування Абонементом за бажанням Клієнта, залишок суми 

поверненню не підлягає. 

16. У випадку вимушеного припинення користування Абонементом при хворобі, відрядженні, тощо, 

перенесення або заміна занять відбувається за погодженням з адміністрацією Центру при наявності 
підтверджуючих документів. 

17. Клієнт, який придбає абонемент з групового фітнесу, персонального тренінгу або ЕМС тренувань 

повинен попереджувати про відміну  не менш ніж за 4 годин до початку заняття. У разі не виконання 
клієнтом даної вимоги, заняття   буде списано з діючого абонементу . 

18. Клієнт, який користується разовими послугами з групового фітнесу, персонального тренінгу або 

ЕМС тренувань повинен попереджувати про відміну  не менш ніж за 4 годин до початку заняття. У 

http://fortis.kharkov.ua/


 
разі не виконання клієнтом даної вимоги, наступного разу йому може бути відмовлено у здійсненні 

попереднього запису. 

 

 
АНКЕТА КЛІЄНТА 

ФІТНЕС-ЗАЛУ МЕДИЧНОГО ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ «FORTIS» 

місто Харків, __________________ 20____ року 

 
 

 

Клієнт цим погоджується з Правилами фітнес-залу медичного оздоровчого центру, а також на 
приєднання до Договору Fortis про надання послуг ФОП Гвоздицький, офіційний текст якого 

розміщений на сайті http://fortis.kharkov.ua/ 

 

ПIБ клiєнта  

Дата нарождення  

Домашня адреса, телефон, електронна адреса  

Паспортнi данi  

 

Я, ______________________________, підписуючи цей документ, надаю згоду                                 

володільцю бази персональних даних, Фізичній особі-підприємцю Гвоздицькому Сергію 

Ніріновичу на збір, обробку та використання моїх персональних даних з метою надання 

послуг за Договором «Фортіс» про надання послуг, з метою чого передаю інформацію про 

мої П.І.Б., дату та місце народження, контактний телефон, електронну адресу, 

ідентифікаційний код або код платника податку, адресу реєстрації, банківські реквізити, 

громадянство, стан здоров’я, медичні дані, фізичні дані та ін. володільцю бази персональних 

даних. 

 

 

З умовами Договору «Fortis» про надання послуг та Правилами клубу ознайомлений та 

зобов’язуюсь їх виконувати. 

 
 

 

Підпис 
 

 

 

ПІБ 

 

http://fortis.kharkov.ua/

