
 

REGULAMIN KLUBU 

I. Ogólne zasady korzystania z usług Klubu KAHUNA.  

 Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren Klubu KAHUNA zapoznała się z postanowieniami 

Regulaminu i zobowiązała się do jego bezwzględnego przestrzegania.  

 Klienci proszeni są o zgłoszenie się do Recepcji Klubu każdorazowo po wejściu i przed opuszczeniem 

Klubu.  

 Osobom przebywającym na terenie Klubu zabrania się:  

 powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób  

 palenia tytoniu  

 wnoszenia napojów alkoholowych i innych środków odurzających 

 wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego użytku 

 Klienci użytkujący sprzęt lub urządzenia, należące do Klubu KAHUNA, ponoszą pełną odpowiedzialność 

materialną za wyrządzone szkody. Za wypożyczone rakiety w przypadku złamania lub zaginięcia 

odpowiedzialność materialna wynosi 50% wartości nowej rakiety.  

 Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.  

 Klub KAHUNA nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w klubie bez opieki. Rzeczy 

pozostawione znajdują się w skrzyni w szatni. 

 Na terenie Klubu KAHUNA obowiązuje zakaz akwizycji.  

 Juniorzy mają obowiązek używania okularów ochronnych podczas gry. 

 
II. Zasady korzystania z kortów w Klubie KAHUNA.  

 Zasady rezerwowania kortów.  

 rezerwacji kortów można dokonywać osobiście w recepcji Klubu lub telefonicznie.  

 dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i telefon kontaktowy. 

 Zasady odwoływania rezerwacji kortów. (Prosimy o jak najwcześniejsze odwołanie rezerwacji.)  

 w przypadku odwołania opłaconej wcześniej gry:  

 Klienci proszeni są o powiadomienie Recepcji klubu najpóźniej dobę przed terminem 

rezerwacji, wtedy opłacona gra zostaje przeniesiona na dogodny dla Klienta termin.  

 W przypadku odwołania rezerwacji nastąpi zbyt późno nie ma możliwości przeniesienia 

gry na inny termin. 

 w przypadku odwołania nieopłaconej wcześniej gry:  

 Klienci proszeni są o powiadomienie Recepcji najpóźniej dobę przed terminem 

rezerwacji, wtedy nieopłacona gra zostaje przeniesiona na dogodny dla Klienta termin.  

 ostateczny termin odwołania rezerwacji upływa dobę przed ustaloną datą. W 

przeciwnym razie Klub dolicza do kolejnego rachunku klienta 50% należności za 

niewykorzystanie kortu.  

 w przypadku, gdy klient dwukrotnie dokona rezerwacji kortu i nie stawi się o 

określonej godzinie, wcześniej jej nie odwołując, zostanie pozbawiony możliwości 

rezerwowania kortów. 

 Na kortach oraz sali fitness obowiązuje czyste obuwie na jasnej, kauczukowej podeszwie, które 

nie pozostawia śladów na podłodze.  

 Kara za zabrudzenie wynosi:  

 500 PLN – używanie obuwia na brudzącej podeszwie 

 100 PLN – brudne obuwie (piasek, błoto) 

 Prosimy o nie wnoszenie jedzenia i napojów na korty. 



 

 
III. Zasady korzystania z karnetów. 
 

 Karnety obowiązują w danych przedziałach godzinowych (7:00 – 17:00, 17:00 – 23:00 lub weekend). 

 Przenoszenie opłaconych godzin w inne przedziały godzinowe, niż te na które wykupiony karnet 

obowiązuje, nie jest możliwe.  

 Stałe rezerwacje należy opłacać karnetami.  

 Karnety na 4 godziny bądź 8 godzin są karnetami cyklicznymi ze zdefiniowaną datą oraz godziną. 

 Karnet OPEN jest ważny 3 miesiące od daty zakupy. Obowiązuje w danych przedziałach godzinowych na 

jakie został wykupiony.  

 

IV. Zajęcia fitness. 
 

 Karnety na zajęcia fitness obowiązują w danym miesiącu kalendarzowym.  

 Karnety na określoną ilość zajęć dotyczą pojedynczych zajęć, a nie bloków zajęciowych. 

 Na zajęcia fitness należy mieć ze sobą strój oraz obuwie sportowe. 

 Na zajęcia fitness należy przyjść minimum 5 minut przed ich rozpoczęciem. 

 

V. Zasady korzystania z kart MultiSport Benefit System 

 Usługi (squash i fitness) są dostępne po uprzednim okazaniu karty MultiSport wraz z dowodem 

osobistym. 

FITNESS 

 Wejście z kartą Multisport upoważnia do jednej godziny zajęć fitness, zarówno rano jak i wieczorem, bez 

dopłaty. 

 Za każdą kolejną godzinę zajęć fitness opłata wynosi 5 PLN. 

 Kartę można użyć 2 razy dziennie w odstępie minimum 5 godzin. 

SQUASH 

 Każda karta upoważnia do 15 PLN zniżki od cen jednorazowych za godzinę. 

 Kartę można użyć 2 razy dziennie w odstępie minimum 5 godzin. 

 Tylko wykupione karnety gwarantują stałą rezerwację. 

 Osoby, które mają stałą rezerwację z kartą Multisport Benefit System, a w dniu rezerwacji nie będą 

miały karty ze sobą, muszą dopłacić 15 PLN do rezerwacji. 

 Zarezerwowany kort należy odwołać 24 godziny przed terminem rezerwacji. Klient nie ponosi wtedy 

żadnych kosztów. W przypadku nieodwołanej rezerwacji z kartą Multisport należy dopłacić 15 PLN 

podczas następnej wizyty w klubie. 

BADMINTON 
 

Karta Multisport nie jest honorowana. 

  

VI. Klub KAHUNA ma prawo do zmiany regulaminu oraz cennika 

 


