SOTO – Dalekowschodnie Centrum Kulturalno-Sportowe
Właściciel: SOTO Sp. z o.o., ul. Wiosenna 2/246
03-749 Warszawa
NIP:1132958982, REGON: 369055015, KRS: 0000710600

DOJO – Punkty Świadczenia Usług:
1. ul. Z. Romaszewskiego 23, 01-874 Warszawa

Umowa Członkowska
Klubu SOTO – Dalekowschodnie Centrum Kulturalno-Sportowe
Członek Klubu:
Imię i nazwisko lub firma
[IMIĘ] [NAZWISKO]

PESEL / NIP
[PESEL / NIP]

Data urodzenia
[DATA URODZENIA]

E-mail
[E-MAIL]

Nr klienta
[NR KLIENTA]

Telefon kontaktowy
[TELEFON DOMOWY]
[TELEFON KOMÓRKOWY]
Adres zameldowania (Ulica, Nr domu/lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość)
[ULICA], [NR DOMU/LOKALU], [KOD POCZTOWY], [MIEJSCOWOŚĆ]
Adres korespondencyjny (Ulica, Nr domu/lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość)
[ULICA], [NR DOMU/LOKALU], [KOD POCZTOWY], [MIEJSCOWOŚĆ]
Wykupiony Karnet:
Kategoria usług / typ usługi
(ilość wejść/liczba dni)
[KATEGORIA USŁUG]
Cena
[CENA]

Okres ważności
umowy
[DATA OD] – [DATA DO]
Dodatkowe informacje
[UWAGI]

Data podpisania
umowy
[DATA PODPISANIA]

1. Umowę Członkowską (zwaną dalej „Umową”) pomiędzy Członkiem Klubu a SOTO uznaje się za
zawartą w momencie wypełnienia oraz akceptacji formularza elektronicznego, dokonaną
poprzez wybór OPCJI (daty rozpoczęcia karnetu), RODZAJU CZŁONKOSTWA (rodzaju usługi i
okresu jej trwania) oraz wysłanie formularza poprzez zatwierdzenie wciśnięciem przycisku
„KUP i ZAPŁAĆ”.
2. Członkostwo powstaje po zaakceptowaniu formularza zgłoszeniowego, akceptacji regulaminu,
który jest częścią niniejszej Umowy i jest dostępny na stronie
http://soto.waw.pl/regulamin.html, w tym złożeniu oświadczenia o stanie zdrowia, uiszczeniu
opłaty wg aktualnego cennika Klubu SOTO oraz odebraniu karty SOTO uprawniającej do
korzystania z usług Klubu.
3. Członkostwo powstaje na okres wskazany w opłaconym karnecie.

4. Automatyczne zawieszenie członkostwa w Klubie SOTO następuje w wyniku nieopłacenia
kolejnego karnetu z datą rozpoczęcia w dniu kolejnym po wygaśnięciu ważności poprzedniego
karnetu, czyli przerwaniu ciągłości opłat.
5. Automatyczne wznowienie członkostwa następuje po wykupieniu dowolnego karnetu.
6. Członek Klubu SOTO ma prawo do korzystania z usług Klubu SOTO tylko na podstawie ważnej
karty członkowskiej.
7. Karta uzyskuje ważność na okres wskazany w opłaconym karnecie.
8. Ważność karty członkowskiej wygasa w momencie zakończenia trwania karnetu, wyczerpania
dozwolonych wejść wg wykupionego karnetu lub pojawienia się zaległości w płatnościach na
rzecz Klubu SOTO.
9. Klub SOTO może wprowadzić rabaty na opłaty za karnety. Rabaty są przydzielane ściśle wg
zapisów w regulaminie Klubu SOTO.
10. Klub SOTO nie zwraca należności za opłacony karnet po dokonaniu płatności oraz po
rozpoczęciu korzystania z usług Klubu SOTO w jakiejkolwiek formie (gotówka, przedłużenie
trwania okresu karnetu, przeniesienia opłat na inny okres).
11. Klub SOTO ma prawo rozwiązać umowę członkowską bez wypowiedzenia, jeśli członkostwo
może zaszkodzić reputacji Klubu SOTO, w szczególności z powodu agresywnego lub
niebezpiecznego zachowania, wandalizmu lub nie stosowania się do zapisów regulaminu
Klubu SOTO.
12. Członek Klubu SOTO ma prawo do zawieszenia członkostwa w dowolnym momencie, na
dowolny okres, jednak bez zwrotu (w jakiejkolwiek formie) wniesionych opłat. Wiąże się to z
utratą wszelkich uzyskanych wcześniej przywilejów i zniżek. Zawieszenie może nastąpić po
zgłoszeniu mailowym na adres recepcja@soto.waw.pl lub pisemnym na adres Klubu lub
zaprzestaniu opłacania karnetów.
Oświadczenia:
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Klubu SOTO, rozumiem jego treść i
zobowiązuję się do jego przestrzegania.
2. Oświadczam, iż wg mojej aktualnej wiedzy nie ma przeciwskazań zdrowotnych do korzystania
z usług świadczonych przez Klub SOTO.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SOTO zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych z dn. 29.VIII.1997r. Dz. U. Nr 133 poz. 883 dla celów
marketingowych, promocyjnych lub oferowanych przez Klub SOTO.
4. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o prawie do zmiany, uzupełnienia lub
wykreślenia danych osobowych z bazy danych osobowych prowadzonych przez Klub SOTO.
Akceptacja umowy wiąże się z akceptacją warunków umowy
Data zawarcia umowy: [DATA PODPISANIA]
Członek Klubu SOTO lub Osoba zgłaszająca
(Rodzic/Opiekun – w przypadku osób niepełnoletnich)
[IMIĘ] [NAZWISKO]
lub
[IMIĘ OPIEKUNA] [NAZWISKO OPIEKUNA]

Klub SOTO
Aleksandra Sowińska – dyrektor

Dokument generowany elektronicznie, nie wymaga podpisu.

