
AKG SOLO

Regulamin świadczenia usługi

1. Z  usługi  „AKG  SOLO”  (dalej  zwaną  Usługą)  korzystać  mogą  wyłącznie

Członkowie Akademickiego Klubu Górskiego w Łodzi (dalej zwani Członkami

AKG),  nie  zalegający  z  opłaceniem  składki  członkowskiej  za  bieżący  rok

kalendarzowy.

2. Warunkiem korzystania  z  Usługi  jest  zapoznanie  się  z  treścią  niniejszego

Regulaminu  oraz  jego  stosowanie,  a  także  znajomość  i  przestrzeganie

regulaminu użytkowania ścianki klubowej.

3. Opłaty z tytułu korzystania ze ścianki klubowej w ramach Usługi mogą być

dokonywane  w  ramach  obowiązujących  na  ściance  klubowej  ważnych

karnetów  miesięcznych,  ważnych  karnetów  rocznych  lub  obsługiwanych

systemów kart sportowych. Z powyższych opłat w ramach Usługi zwolnione są

osoby zwolnione z opłat za korzystnie ze ścianki klubowej. Członkowie AKG,

wskazani  w pkt  1,  korzystający z  jednego z obsługiwanych systemów kart

sportowych w trakcie korzystania z Usługi, zobowiązani są wnieść opłatę za

korzystanie ze ścianki klubowej z wykorzystaniem tego systemu oraz posiadać

przy sobie dokumenty potwierdzające ich uprawnienie do korzystania z tego

systemów (np. kartę systemu oraz dowód tożsamości). 

4. W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi, Członkowie AKG wskazani w pkt 1

muszą uzyskać indywidualny kod dostępu oraz zobowiązać się do wnoszenia

opłat zgodnie z pkt 3,  a także zostać przeszkoleni  z zasad korzystania ze

ścianki klubowej w ramach Usługi.

5. Korzystanie z Usługi możliwe jest wyłącznie:

a. W dni robocze, w godzinach 10:00 – 22:00, z wyłączeniem terminów

zamknięcia  ścianki  klubowej  wskazanych  na  stronie  www  AKG  –

akglodz.org

b. W weekendy, w godzinach 11:00 – 19:00, z wyłączeniem świąt oraz

terminów  zamknięcia  ścianki  klubowej  wskazanych  na  stronie  www

AKG – akglodz.org



Godziny  wskazane  w  lit.  a  i  b  powyżej  oznaczają  odpowiednio

najwcześniejszy  termin  wejścia  na  teren  ścianki  klubowej  oraz  ostateczny

termin  jej  opuszczenia  i  zamknięcia.  Poza  wskazanymi  w  niniejszym  pkt

godzinami  korzystania  z  Usługi,  ścianka  klubowa  zabezpieczona  jest

alarmem.

6. W trakcie korzystania z Usługi zabronione jest:

a. Umożliwianie wstępu na teren ścianki klubowej innym osobom, w tym

nieletnim będącym pod opieką Członków AKG korzystających z Usługi;

b. Przebywanie na terenie ścianki klubowej poza dniami i  odpowiednimi

godzinami wskazanymi w pkt 5;

c. Korzystanie ze ścianki klubowej niezgodnie z jej przeznaczeniem;

d. Korzystanie ze ścianki klubowej bez uiszczenia opłaty zgodnie z pkt 3;

7. Członkowie  AKG  korzystający  z  ścianki  klubowej  w  ramach  Usługi

opuszczając  obiekt  ścianki  klubowej  w  momencie  kiedy  nie  ma  innych

korzystających z niej, zobowiązani są do jej zabezpieczenia, w szczególności

zgaszenia świateł, wyłączenia działających urządzeń oraz zamknięcia okien  

i drzwi zewnętrznych.

8. Osobom nie przestrzegającym zasad niniejszego regulaminu lub regulaminu

korzystania  ze  ścianki  klubowej,  Zarząd  Akademickiego  Klubu  Górskiego  

w Łodzi może natychmiastowo zablokować kod dostępu do Usługi, o którym

mowa w pkt 4


