
Regulamin Klubu 1. Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Klub esport (dalej „Członek Klubu" lub „Klient") prowadzony przez 
Projober s.a. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Krajowej 10/5 (53-041 Wrocław, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000662824, NIP 8961559126, REGON: 
366554120 na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Zawiera Umowę na korzystanie z akademii esportowej (dalej „Umowa"), 
z prowadzącą kluby esportowe pod nazwą Esportowa Akademia Śląska Wrocław lub Wrocławska Akademia Esportowa : w Bielanach 
Wrocławskich przy ul. Czekoladowej 7-9 (Aleja Bielany, lokal Games Arena), w Karwianach przy ul. Morelowej 56 oraz na serwerach online 
dla poszczególnych gier, dalej jako „Klub'.  

2. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą 
opiekuna ustawowego Członkiem Klubu może zostać osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 8 rok 
życia.  

3. Każdy Członek Klubu otrzymuje hasło dostępu do serwera klubu (dalej „karnet”), który zobowiązany jest wpisać przy wejściu na serwery 
Klubu. Obsługa Klubu może również żądać okazania dokumentu tożsamości (dowód osobisty, legitymacja lub paszport), w celu prawidłowej 
identyfikacji Członka Klubu, podczas treningów stacjonarnych. Dla prawidłowego wykonywania Umowy niezbędne jest wskazanie przez 
Członka Klubu następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania i/lub adres do korespondencji, adres email i numer 
telefonu. 

 4. Udostępnianie hasła na serwer osobom trzecim jest zabronione. Udostępnienie hasła osobie trzeciej, będzie skutkowało 
natychmiastowym wypowiedzeniem  

 5. Członek Klubu może, w godzinach funkcjonowania Klubu, w sposób uzależniony od rodzaju posiadanego karnetu, korzystać z 
komputerów esportowych w klubie stacjonarnym lub uczestniczyć w treningach online.  

6. Umowa w przypadku każdego z pakietów zostaje zawarta na 12 miesięcy, gdzie pierwszy miesiąc jest bezpłatny. Odstąpienie od umowy 
musi mieć charakter pisemny, gdzie za datę wypowiedzenia uznaje się datę wpłynięcia do Klubu pisma o odstąpieniu od umowy.   

7. Wszystkie umowy na czas określony po upłynięciu okresu umowy, przekształcają się w umowy na czas nieokreślony z 1 miesięcznym 
wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 8. Rozróżniane są trzy rodzaje karnetów: - Silver, Gold i Platinium. Ceny poszczególnych karnetów znajdują się na stronie internetowej 
Klubu i wynoszą odpowiednio : - Silver 199 zł, przy umowie na czas nieokreślony, 29 zł przy umowie na 12 miesięcy - Gold 299 zł, przy 
umowie na czas nieokreślony, 49 zł przy umowie na 12 miesięcy - Platinium 399 zł, przy umowie na czas nieokreślony, 69 zł przy umowie na 
12 miesięcy 

 9. W przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony, Klub może dokonać zmiany wysokości opłat za karnet pod warunkiem 
powiadomienia Członka Klubu o tym fakcie na co najmniej 14 dni przed ich wprowadzeniem. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim. w ramach sprzeciwu, Członek klubu może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieokreślony ze skutkiem od dnia 
wprowadzenia podwyższenia opłat za karnet. Sprzeciw dla swej skuteczności musi być wniesiony w formie pisemnej.  

10. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

  11. Klub prowadzi Akademię Esportową w następujące gry : counter-strike global offensive, fortnite, fifa20, valorant, league of legends. 
Każdy członek jest zobowiązany posiadać własne konto do danej gry.  

12. Poszczególne pakiety zawierają następujące świadczenia : -Silver : 1 trening tygodniowo online w wymiarze 1 godziny, nielimitowany 
dostęp do serwera akademii, kontrola rozwoju i wsparcie merytoryczne rozwoju, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.  -Gold : 2 
trening tygodniowo online w wymiarze 1 godziny, 1 trening stacjonarny w tygodniu w wymiarze 1,5 godziny, nielimitowany dostęp do 
serwera akademii, kontrola rozwoju i wsparcie merytoryczne rozwoju, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, koszulka akademii 
dla członków po upłynięciu okresu darmowego. -Platinium : 3 trening tygodniowo online w wymiarze 1 godziny, 1 trening stacjonarny w 
tygodniu w wymiarze 1,5 godziny, nielimitowany dostęp do serwera akademii, kontrola rozwoju i wsparcie merytoryczne rozwoju, 
materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, koszulka akademii dla członków po upłynięciu okresu darmowego, karnet na wirtualną 
rzeczywistość w wymiarze 60 minut miesięcznie.  

13. Opłaty za karnety należne są i płatne za poszczególne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy. 
W przypadku zawarcia Umowy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego. opłata za karnet ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. 
Podpisując Umowę, Członek Klubu zobowiązuje Się uiszczać opłaty za karnet przez cały okres trwania Umowy. W momencie podpisania 
Umowy Członek Klubu uiszcza opłatę za pierwszy okres rozliczeniowy. Następne płatności powinny być dokonywane z góry do 10-go dnia 
danego miesiąca.  

14. W przypadku Umowy zawartej na czas nieokreślony płatność za karnet powinna być dokonywana do 10-go dnia danego miesiąca.   

15. Członkostwo w Klubie rozpoczyna Się z dniem zawarcia Umowy. Od tego dnia Członkowi Klubu przysługuje prawo do korzystania z usług 
oferowanych przez Klub.   

16. W razie powstania zaległości z tytułu opłat za karnet przekraczających 3 miesiące, Klub, po uprzednim zawiadomieniu za 
pośrednictwem jednego z następujących kanałów: telefonicznie, smsowo, mailowo, osobiście lub pisemnie Członka Klubu o zaległościach 
oraz o możliwości zawieszenia dostępu Członka Klubu do Klubu i wyznaczeniu 7 dniowego terminu zapłaty zaległości, może, w przypadku 
bezskutecznego upływu tego terminu, dokonać natychmiastowego zawieszenia Członka Klubu w uprawnieniach do wstępu do Klubu, do 
czasu uregulowania zaległości. 



Zawieszenie Członka Klubu w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim. nie wymaga dodatkowego zawiadomienia Członka Klubu o 
tym fakcie.  

 17. W okresie trwania zawieszenia Członka Klubu w jego prawach, Członek Klubu nie jest uprawniony do wstępu do Klubu, a Klub nie jest 
zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz zawieszonego Członka Klubu związanych z dostępem do Klubu.  

18. Klub może rozwiązać Umowę z Członkiem Klubu bez zachowania okresu wypowiedzenia. jeżeli Członek Klubu, w przypadku powstania 
zaległości z tytułu opłat za karnet przekraczających 3 miesiące pomimo wezwania do zapłaty należności wynikających z Umowy, w 
szczególności opłaty za karnet, nie dokonał zapłaty całości należności wskazanych w wezwaniu w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, 
jednocześnie naliczając karę umowną w wysokości  iloczynu miesięcy do zakończenia umowy oraz ceny wybranego pakietu.  

19. Członek Klubu może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

20. Członek Klubu może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku nieprzerwanej niedostępności obu Klubów 
stacjonarnych wskazanych w punkcie 1 Regulaminu Klubu, trwającej dłużej niż 14 dni, z wyjątkiem wystąpienia siły wyższej takiej jak: 
Pandemia, epidemia, pożar, powódź, wojna. W okresie wystąpienia siły wyższej klub w zamian za treningi stacjonarne przeprowadzi 
dodatkowy trening online co uznaje się za świadczenie o takiej samej wartości, a klub obciąży członków zgodnie z cennikiem. Podstawą 
rozwiązania umowy nie może być likwidacja jednego z dwóch klubów.  

21. Klub może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego, w każdym przypadku naruszenia przez Członka Klubu postanowień niniejszego Regulaminu, a bez zachowania okresu 
wypowiedzenia, w przypadkach określonych w punkcie 30.  

22. Wypowiedzenie Umowy dla swej skuteczności powinno zostać dokonane. pod rygorem nieważności, w formie pisemnej i może zostać 
złożone w recepcji Klubu. W recepcjach Klubów dostępne są stosowne formularze.   

23. Klub może domagać się kary umownej, jeśli przed czasem członek klubu wypowie umowę lub klub będzie zmuszony wypowiedzieć ją 
członkowi klubu, z przyczyn leżących po stronie  członka klubu. Kara umowna będzie równa iloczynowi miesięcy do zakończenia umowy 
oraz ceny wybranego pakietu. 

 24. Klub zapewnia Członkom Klubu opiekę instruktorów.  

25. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń. urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z ich 
przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu 
należących do Klubu. 

 26. Członek Klubu zobowiązany jest do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych 
pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, udostępnionych w recepcji Klubu, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez 
instruktorów. 

 27. Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania 
podczas korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym Członkom, a także 
jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na terenie Klubu, pomimo uwag ze strony personelu Klubu, słów 
powszechnie uznawanych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych Członków Klubu. w tym 
zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na 
rasę. religię lub płeć. Powyższe dotyczy również zachowania na serwerach klubu i podczas treningów online.  

28. Palenie tytoniu oraz zażywanie jakichkolwiek środków psychoaktywnych na terenie Klubu jest zabronione.  

29. Pracownik recepcji Klubu ma prawo Identyfikacji Klienta na podstawie dowodu tożsamości. Warunkiem korzystania z usług Klubu jest 
wyrażenie zgody na wykonanie takiej czynności. Klient wyraża zgodę na wykonanie zdjęcia jego osoby (twarzy), które zostanie umieszczone 
w systemie komputerowym Klubu i będzie służyło wyłącznie do weryfikowania jego tożsamości podczas wizyt w Klubie. 

 30. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu określonych w punkcie 25, 26. 27 oraz 28. Klub ma prawo do 
rozwiązania umowy z Członkiem Klubu, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

 31. Członek Klubu może składać reklamację w sprawach dotyczących niezgodnego z Regulaminem świadczenia usług przez Projober S.A. 
listownie na adres wybranej placówki, pisemnie w recepcji wybranej placówki lub przesyłając e-mail na adres poczty elektronicznej Działu 
Obsługi Klienta — biuro@projober.pl W celu zgłoszenia reklamacji Członek Klubu powinien wskazać swoje imię i nazwisko. adres email, 
nazwę Klubu, a także zwięźle przedstawić stan sprawy. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 21 dni roboczych.  

32. Do Umowy pomiędzy Członkiem Klubu, a Klubem zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące powstać w związku z 
zawarciem Umowy będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny. 

 33. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02-04-2020 r. 34. Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest elektroniczne podpisanie przez 
Członka Klubu Umowy Członkowskiej na korzystanie z klubu esport, poprzez wybranie pakietu ze strony internetowej oraz odznaczenie 
checkbox, zapoznałem się z regulaminem świadczenia usług oraz akceptuję jego postanowienia. 

 


