
 

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG OSTEOSTRONG 

(dalej: Umowa) 
 
 
zawarta w dniu .............................. w Warszawie pomiędzy: 
 
Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k.  z siedzibą w Warszawie przy ul. K. Jędrusik 
9/U2, NIP 5252750281, REGON 380211509 zwaną dalej „Spes Unica Medica” 
  
a  
 
Imię i nazwisko:  

 

Adres zamieszkania:   

Numer PESEL:   

Seria i numer dokumentu (jeśli brak numeru 
PESEL):  

 

Numer telefonu:   

Adres e-mail:   

Zwaną/ym dalej: „Klientem”,  
 
a łącznie „Stronami”.  

 
§1 PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Spes Unica Medica oświadcza, iż prowadzi w Warszawie przy ul. 
Pańskiej 98 Centrum Osteostrong, w ramach którego świadczy usługi 
poprawy kondycji fizycznej.  

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Spes Unica 
Medica na rzecz Klienta usług oferowanych przez Centrum 
Osteostrong według aktualnej oferty oraz cennika.  

3. Aktualna oferta i cennik dostępne są w Centrum Osteostrong. 
 

§2 ZOBOWIĄZANIA KLIENTA 
 

1. Zawierając niniejszą umowę Klient oświadcza, iż zapoznał się z 
Regulaminem Centrum Osteostrong (dalej: Regulamin), akceptuje 
jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Centrum Osteostrong.  

2. Klient zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat 
określonych w niniejszej umowie.  

 
 
 

 



§3 OPŁATY 
 

1. Za świadczone na rzecz Klienta przez Spes Unica Medica w Centrum 
Osteostrong usługi, o których mowa w §1 ust. 2, Klient zobowiązany 
jest do uiszczania na rzecz Spes Unica Medica opłat w kwocie .......... zł 
brutto za każdy okres rozliczeniowy (dalej: „Opłata”). 

2. Opłata, o której mowa w ust. 2 jest wynikiem udzielenia Klientowi 
przez Centrum Osteostrong bonifikaty od cen obowiązujących w 
Centrum Osteostrong przy umowach zawartych na czas nieokreślony, 
tj. w wysokości .......... zł za pierwszy okres rozliczeniowy, .......... zł za 2-5 
okres rozliczeniowy, .......... zł za 6-9 okres rozliczeniowy oraz .......... zł za 
10-12 okres rozliczeniowy (dalej: Bonifikata). Opłata uiszczana jest z 
góry za każdy okres rozliczeniowy.  

3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc.  
4. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu zawarcia niniejszej 

umowy. Kolejne okresy rozliczeniowe rozpoczynają się w dniu, który 
datą odpowiada dacie zawarcia niniejszej umowy, a gdyby takiej daty 
w danym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca.  

5. Płatność za pierwszy okres rozliczeniowy następuje w dniu zawarcia 
niniejszej umowy.  

6. Płatność za kolejny okres rozliczeniowy następuje nie później niż: 
a. w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego albo 
b. przy pierwszej wizycie Klienta w Klubie po rozpoczęciu nowego 

okresu rozliczeniowego, nie później niż w terminie 3 dni od dnia 
rozpoczęcia nowego okresu rozliczeniowego.  

7. Uiszczenie opłaty może nastąpić gotówką lub kartą w Centrum 
Osteostrong.  

8. W przypadku opóźnienia w opłacie Spes Unica Medica zawiadomi 
Klienta za pośrednictwem jednego z kanałów: telefonicznie, sms-em, 
mailowo, pisemnie lub osobiście o zaległościach. W przypadku 
opóźnienia w płatności Klient traci ze skutkiem natychmiastowym 
prawo do korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Centrum 
Osteostrong.  

9. Warunkiem przywrócenia Klientowi możliwości korzystania z usług 
Centrum Osteostrong jest zapłata wszystkich zaległości oraz 
dokonanie opłaty za bieżący okres rozliczeniowy.  

10. Pracownik Centrum Osteostrong może odmówić Klientowi prawa 
korzystania z usług Centrum Osteostrong, wstępu do Centrum 
Osteostrong lub nakazać mu opuszczenie Centrum Osteostrong w 
przypadkach wskazanych w Regulaminie. W takim przypadku Klient 
traci prawo do korzystania z usług i pozbawiony jest roszczenia 
względem Spes Unica Medica o świadczenie usług za czas, w których 
Klient z uwagi na powyższe utracił prawo do korzystania z nich.  

 
§4 

CZAS TRWANIA UMOWY 
 



Umowa została zawarta na czas określony 12 miesięcy, który rozpoczyna się 
dnia .........., a kończy dnia ...........  

 
§5 ZAWIESZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

1. Klient ma prawo zawiesić korzystanie z usług, o których mowa w §1 ust. 
2, w jeden z następujących sposobów: 

a. jeden raz podczas obowiązywania Umowy - na okres nie dłuższy 
niż 28 dni kalendarzowych albo 

b. dwa razy podczas obowiązywania niniejszej Umowy - na okresy 
nie dłuższe niż 14 dni kalendarzowych albo 

c. cztery razy podczas obowiązywania niniejszej Umowy - na 
okresy nie dłuższe niż 7 dni kalendarzowych. 

2. Zawieszenie korzystania z usług, na zasadach określonych w ust. 1, nie 
wpływa na okresy rozliczeniowe oraz terminy dokonywania opłat.  

3. Zawieszenie korzystania z usług, na zasadach określonych w ust. 1, 
uprawnia Klienta do korzystania z usług Centrum Osteostrong po 
zakończeniu niniejszej Umowy przez czas odpowiadający okresowy 
zawieszenia, bez wnoszenia przez Klienta opłat za ten czas po 
zakończeniu umowy. 

4. Klient może wypowiedzieć Umowę w każdym momencie ze skutkiem 
na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego.  

5. Wypowiedzenie Umowy powinno zostać złożone na piśmie pod 
rygorem nieważności.  

6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta, zobowiązany jest 
on do zwrotu na rzecz Klubu Bonifikaty, o której mowa w  §3 ust. 2 
niniejszej umowy (stanowiącej różnicę pomiędzy ceną obowiązującą 
w przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, a opłatą 
wynikającą z niniejszej umowy) uzyskanej przy podpisywaniu 
niniejszej umowy - za każdy okres rozliczeniowy w trakcie 
obowiązywania niniejszej Umowy.  

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, o których decyduje Spes 
Unica Medica, Umowa może zostać rozwiązana na mocy 
porozumienia Stron.  

8. Spes Unica Medica może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku wystąpienia zaległości w płatności za 
co najmniej jeden okres rozliczeniowy, a także w przypadku rażącego 
naruszenia postanowień niniejszej Umowy lub postanowień 
Regulaminu. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo do 
żądania zwrotu opłaty uiszczonej za bieżący okres rozliczeniowy, a 
Spes Unica Medica przysługuje roszczenie o zwrot Bonifikaty, 
uzyskanej przez Klienta przy podpisywaniu niniejszej Umowy, za każdy 
okres rozliczeniowy w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy.  
 
 
 
 



9.  
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie zastosowanie 

mają przepisy Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz.U.2020 poz. 1740 ze zm.).  

2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze Stron.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszej 
umowy jest sąd właściwy dla miejsca położenia Centrum Osteostrong.  

5. Klient nie ma prawa do przeniesienia wierzytelności i praw z tytułu 
wykonywania niniejszej umowy na osoby trzecie.  

    

Data, 
miejscowość  

Podpis 
Klienta  

Podpis 
Zleceniobiorcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  
Poniższy Regulamin Centrum Osteostrong (dalej: Regulamin) określa prawa 
i obowiązki klientów (dalej: Klientów) Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k.  
korzystających z usług Centrum Osteostrong  zlokalizowanego w Warszawie 
przy ul. Pańskiej 98. Regulamin został stworzony, aby zapewnić naszym 
Klientom bezpieczeństwo i miłe spędzanie czasu podczas każdej wizyty w 
Centrum Osteostrong. 
  
Imię i nazwisko:   

Numer PESEL  

Adres 
zamieszkania:  

 

Numer telefonu:   

Adres e-mail:   

  
 

REGULAMIN CENTRUM OSTEOSTRONG 
 

§1 SPRAWY ORGANIZACYJNE 
 

1. Centrum Osteostrong świadczy następujące usługi: 
a. Ćwiczenia Osteostrong na maszynach Spectrum (dalej: 

Ćwiczenia), 
b. inne usługi poprawy kondycji fizycznej określone w aktualnej 

ofercie Centrum Osteostrong (dalej: Usługi).  
2. Klientem Centrum Osteostrong może zostać każda osoba, która 

ukończyła 18 lat oraz która ukończyła 16 rok życia - za pisemną zgodą 
rodziców lub opiekunów prawnych, po zawarciu umowy na czas 
określony, umowy na czas nieokreślony lub po opłaceniu 
jednorazowego wejścia lub wykupieniu Usługi.  

3. Klienci poniżej 16 roku życia mogą korzystać z Ćwiczeń i Usług w 
Centrum Osteostrong wyłącznie za pisemną zgodą i pod opieką 
rodzica lub opiekuna prawnego, który bierze pełną odpowiedzialność 
za zdrowie i bezpieczeństwo Klienta podczas Ćwiczeń lub korzystania 
z Usług, po zawarciu przez rodzica lub opiekuna prawnego umowy na 
czas określony, umowy na czas nieokreślony lub opłaceniu wejścia 
jednorazowego lub wykupieniu Usługi.   

4. Klientem Centrum Osteostrong korzystającym z Ćwiczeń może być 
wyłącznie taka osoba, o której mowa w ust. 2-3, która jest zdrowa - bez 
przeciwwskazań lekarskich i przeciwwskazań, o których mowa w ust. 
5-6. 



5. Osoba zawierająca umowę na czas określony, na czas nieokreślony lub 
opłacająca jednorazowe wejście albo wykupująca Usługę oświadcza, 
że jej stan zdrowia pozwala na korzystanie z Usług Centrum 
Osteostrong.  

6. Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do korzystania z Ćwiczeń w 
Centrum Osteostrong są: 

a. dystrofia mięśniowa;  
b. nieleczone nadciśnienie tętnicze; 
c. ciąża; 
d. aktywna przepuklina.  

7. Osoby, u których występują:  
a. przedwczesna menopauza;  
b. niski poziom testosteronu;  
c. celiakia/nieswoiste zapalenie jelit;  
d. reumatoidalne zapalenie stawów;  
e. choroba zwyrodnieniowa;  
f. skolioza;  
g. cukrzyca;  
h. stwardnienie rozsiane;  
i. choroba Parkinsona;  
j. fibromialgia;  
k. zawroty głowy, dezorientacja, omdlenia;  
l. choroba nowotworowa;  
m. choroby serca;  
n. udar mózgu;  
o. choroby krwi;  
p. niedoczynność/nadczynność tarczycy;  
q. drgawki/padaczka  

przed przystąpieniem do Ćwiczeń w Centrum Osteostrong powinny 
zasięgnąć opinii lekarza w zakresie dopuszczalności wykonywania 
ćwiczeń siłowych i oporowych zaliczanych do Ćwiczeń prowadzonych 
w Centrum Osteostrong. 

8. Dbając o zdrowie Klientów oraz w celu zminimalizowania ryzyka 
przystąpienia do Ćwiczeń w Centrum Osteostrong przez osoby, które 
posiadają przeciwwskazania do takich ćwiczeń, przed dopuszczeniem 
do pierwszych Ćwiczeń, pracownik Centrum Osteostrong 
przeprowadza ocenę stanu zdrowia fizycznego (dalej: Wstępna 
kwalifikacja do ćwiczeń Osteostrong), na podstawie której wraz z 
Klientem wypełnia Formularz Oceny Stanu Zdrowia. Wstępna 
kwalifikacja do Osteostrong oraz wypełnienie przez Klienta 
Formularza Oceny Stanu Zdrowia są dobrowolne, jednakże ich 
niewykonanie przez Klienta powoduje brak możliwości korzystania z 
Ćwiczeń w Centrum Osteostrong.  

9. Klienci zobowiązani są do stosowania częstotliwości i intensywności 
Ćwiczeń w Centrum Osteostrong do swojego stanu zdrowia i 
aktualnej sprawności fizycznej. Centrum Osteostrong rekomenduje 



korzystanie z Ćwiczeń w Centrum Osteostrong w odstępnach 
tygodniowych.  

10. Klient korzysta z Ćwiczeń i Usług Centrum Osteostrong na własną 
odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Centrum 
Osteostrong i Spes Unica Medica żadnych roszczeń z tytułu 
uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia albo poniesionych szkód.  

11. Na życzenie pracownika Centrum Osteostrong, w celu zweryfikowania 
uprawnienia Klienta do korzystania z usług Centrum Osteostrong, 
Klient może być zobowiązany do okazania dowodu tożsamości. 
Odmowa okazania dowodu może stanowić przyczynę uzasadniającą 
odmowę korzystania z Ćwiczeń w Centrum Osteostrong. 

12. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc do Ćwiczeń w Centrum 
Osteostrong pierwszeństwo wykonywania Ćwiczeń przysługuje 
kolejno: 

a. Klientom posiadającym rezerwację na dany dzień i godzinę, pod 
warunkiem punktualnego stawienia się w tym terminie w 
Centrum Osteostrong; 

b. Klientom, którzy zawarli umowę na czas określony lub na czas 
nieokreślony oraz 

c. Klientom korzystającym z wejścia jednorazowego, 
a w razie zbiegu pierwszeństwa Klientów z poszczególnych grup, 
decyduje kolejność przybycia do Centrum Osteostrong.  

13. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc do Ćwiczeń, Centrum 
Osteostrong dokonuje rezerwacji na prośbę Klienta wyłącznie w 
terminach niezarezerwowanych przez innych Klientów, nie 
gwarantując tym samym dostępności terminów odpowiadających 
preferencjom poszczególnych Klientów.   

14. Rezerwacji terminu Ćwiczeń w Centrum Osteostrong można dokonać 
osobiście w Centrum Osteostrong lub telefonicznie. 

15. Centrum Osteostrong jest dostępne dla Klientów w dniach od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy. Centrum Osteostrong może zmienić 
dni lub godziny dostępności dla Klientów wywieszając informację o tej 
zmianie w Centrum Osteostrong - dotyczy to w szczególności okresów 
wakacyjnych oraz okresów świątecznych.   

16. Klienci Centrum Osteostrong są zobowiązani do zapoznawania się z 
bieżącymi informacjami i ogłoszeniami umieszczanymi w Centrum 
Osteostrong oraz stosowania się do nich. 
   

§2 KORZYSTANIE Z USŁUG CENTRUM OSTEOSTRONG 
 

1. Za rzeczy pozostawione przez Klientów w Centrum Osteostrong, Spes 
Unica nie odpowiada.  

2. Dbając o komfort i bezpieczeństwo Klientów, Centrum Osteostrong 
wymaga:  

a. punktualnego przybycia na zarezerwowany termin Ćwiczeń lub 
Usług w Centrum Osteostrong;  



b. rezygnacji z żucia gumy podczas Ćwiczeń i korzystania z Usług; 
c. powstrzymania się od wszelkich zachowań mogących zakłócić 

korzystanie z Ćwiczeń lub Usług w Centrum Osteostrong innym 
Klientom lub powodujących uszkodzenie lub zniszczenie 
mienia i pomieszczeń Centrum Osteostrong;  

d. poszanowania ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania 
oraz zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa; 

e. powstrzymania się od zachowań mogących narazić Centrum 
Osteostrong na szkodę lub utratę dobrego imienia.   

3. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych 
znajdujących się w Centrum Osteostrong.  

4. Na terenie Centrum Osteostrong zabrania się spożywanie alkoholu, 
palenia tytoniu oraz stosowania środków odurzających. Osoby w 
stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków 
odurzających nie mogą przebywać w Centrum Osteostrong.  

5. Osobom, które swoim zachowaniem będą naruszały postanowienia 
niniejszego Regulaminu lub w inny sposób będą zakłócały korzystanie 
z usług Centrum Osteostrong lub swoim zachowaniem będą działały 
na jego niekorzyść, Centrum Osteostrong może odmówić wstępu na 
teren Centrum Osteostrong lub nakazać jego opuszczenie. Osobie, o 
której mowa w zdaniu pierwszym, Centrum Osteostrong ma prawo 
odmówić wstępu na teren teren Centrum Osteostrong także w 
przyszłości. 
  

§3 OFERTA I ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG CENTRUM OSTEOSTRONG 
 

1. Bieżąca oferta Ćwiczeń i Usług Centrum Osteostrong wraz z 
cennikiem znajdują się w Centrum Osteostrong. 

2. Centrum Osteostrong ma prawo zmieniać ofertę oraz cennik 
informując o tym poprzez udostępnienie nowej oferty oraz cennika w 
Centrum Osteostrong. 

3. Korzystanie z usług Centrum Osteostrong jest dopuszczalne na 
podstawie: 

a. umowy na czas określony; 
b. umowy na czas nieokreślony; 
c. jednorazowego wejścia lub 
d. wykupienia usługi. 

4. Umowa na czas określony zawierana jest w formie pisemnej. 
5. Umowa na czas nieokreślony, na jednorazowe wejście oraz 

wykupienie Usługi zawierana jest poprzez dokonanie opłaty według 
cennika Osteostrong w momencie zawierania takiej umowy 
odpowiednio – za miesiąc z góry (w przypadku umowy na czas 
nieokreślony), za jednorazowe wejście albo za wykupienie usługi.  

 
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 



1. Zawarcie umowy na czas określony, umowy na czas nieokreślony lub 
opłacenie jednorazowego wejścia jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego Regulaminu.  

2. W stosunku do Klientów nie stosujących się do niniejszego 
Regulaminu, Centrum Osteostrong ma prawo rozwiązania zawartej 
umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez możliwości ubiegania się 
przez Klienta o zwrot dokonanych płatności oraz w – przypadku 
umowy na czas określony - z konsekwencjami określonymi w treści tej 
umowy.  

3. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez 
udostępnienie ich treści w Centrum Osteostrong.  

 
  

Data, 
miejscowość  

Podpis 
Klienta  

 


