
 

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI ONLINE ZA KORTY SQUASH 
Rezerwujący za opłatą korty Squash przyjmuje do wiadomości co następuje: 

1. MYWAY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (71-777) przy ul. Sarnia 8, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000916327, NIP: 8513263051 i REGON 

389680393 zwana dalej zwana dalej Myway Fitness Squash & Social świadczy usługi wynajmu kortów 

squash-a. 

2. Myway Fitness Squash & Social udostępnia  możliwość płatność online za pomocą płatności internetowych. 
3. Rozliczenia transakcji o których mowa w pkt 2 dokonywane są kartą kredytową i e-przelewem 

przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl należącego do spółki Dotpay Sp. 
z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków, Polska 

4. Terminem realizacji zamówienia jest termin umówionej rezerwacji 
5. Użytkownik może skutecznie anulować dokonaną Rezerwację z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin przed 

jej terminem poprzez aplikację Reservise lub bezpośrednio w recepcji Klubu. W takim przypadku, Rezerwacja 
zostanie anulowana bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności przez Członka Klubu. Członek 
Klubu może wówczas dokonać Rezerwacji kortu w innym terminie, z zastrzeżeniem terminu wskazanego w 
pkt I ust. 4 niniejszego Regulaminu Kortów. Po upływie tego terminu Członek Klubu traci możliwość 
skorzystania z kortu w ramach zakupionego jednorazowego skorzystania kortów i nie przysługuje mu zwrot 
zapłaconej opłaty. 

6.  W przypadku nieodwołania Rezerwacji zgodnie z punktem 5 powyżej i nieskorzystaniem przez Członka Klubu 
z Rezerwacji, klubowiczowi nie przysługuje zwrot opłaty. 

7. Klubowicz ma prawo odstąpienia, telefonicznie lub mailowo, od umowy do 24 godzin nie licząc dni 
świątecznych/ przed wyznaczoną rezerwacją. Wyłącznie w tym przypadku opłata za odwołaną wizytę 
zostanie zwrócona w całości na wskazany przez klubowicza rachunek bankowy. W przypadku braku 
odwołania wizyty lub odwołania bez zachowania minimalnego czasu przed wizytą, zwrot opłaty klientowi się 
nie należy. 

8. W przypadku odwołania przez Myway Fitness Squash &Social  umówionej rezerwacji opłata może, zostać 
zaliczona na poczet wizyty w nowym terminie lub zwrócona w całości klientowi. Zwrotu należności za 
opłaconą usługę dokonuje się na pisemny wniosek klubowicza wysłanego na kontakt@mywayfitness.pl 

9. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy Klubu  dostępny w zakładce Kontakt w serwisie 
internetowym www.mywayfitness.pl. Termin rozpatrywania reklamacji to 14 dni roboczych. 

10. Rozliczenia transakcji kartą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. 
11. Klient to osoba fizyczna pragnąca skorzystać z usług wynajmowania kortów 
12. Usługa wynajmowania kortów squasha świadczy MYWAY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Szczecinie (71-777) przy ul. Sarnia 8, NIP: 8513263051 
13. Ceny podane na stronie są cenami brutto w walucie polskiej PLN 
14. We wszelkich nieuregulowanych powyżej aspektach mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 


