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RE CREATE FUNCTIONAL SRL va fi numita in continuare "RE:CREATE" 

Subsemnatul,                                                         , in calitate de Membru al RE:CREATE, 

declar că am luat la cunostinta, sunt de acord și mă oblig să respect: 

(i) Regulamentul Intern al RE:CREATE, care va putea fi modificat unilateral de 

RE:CREATE, disponibil la semnarea contractului cat si la receptia RE:CREATE 

(ii) Conditiile contractului de membru 

 

Am luat la cunostinta ca nu se va returna suma achitata in caz de reziliere a contractului de 

membru din culpa mea. 

Imi exprim, in mod expres, consimtamantul ca RE:CREATE sa prelucreze datele mele personale, 

in scopul identificarii mele, si in scopuri de marketing, conform legislatiei in vigoare. 

Declar ca, prin Regulamentul intern RE:CREATE mi-a adus la cunostinta existenta drepturilor 

prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie 

asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate. 

 

TERMENI SI CONDITII CONTRACTUALE 

ART. 1. CONDITII GENERALE PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE MEMBRU 

 

1. Prin semnarea Contractului de membru si in cazul îndeplinirii condițiilor stabilite de Contract si 

a efectuarii platilor aferente, Beneficiarul dobândește statutul de Membru al clubului RE:CREATE, având 

dreptul de a beneficia de serviciile oferite de acesta din urmă potrivit Contractului. 

2. Contractul are durata initiala de 12 luni de la data semnarii, fiind stabilita de comun acord de 

parti, urmand ca acesta sa se prelungeasca automat cu perioadele pentru care Membrul intelege sa achite 

abonamentul aferent serviciilor. 

3. Beneficiarul înțelege că încheierea si executarea Contractului de membru, precum si dobândirea 

si menținerea calității de Membru al clubului RE:CREATE sunt supuse îndeplinirii următoarelor condiții: 

a) Beneficiarul a implinit 18 ani anterior datei semnarii Contractului. b) In cazul in care Beneficiarul are 

varsta cuprinsa intre 14–18 ani, dobandirea calitatii de Membru al clubului RE:CREATE se face numai 

cu acordul scris al unuia dintre parinti/tutore, acord dat la sediul clubului prin completarea si semnarea de 

catre parinte/tutore a Contractului de Membru; 

4. Calitatea de membru al clubului RE:CREATE se obtine numai dupa semnarea Contractului de 

catre ambele Parti si dupa plata integrala a taxelor aferente. 

5. Clubul isi rezerva dreptul de a refuza dobandirea calitatii de membru pesoanelor care pot afecta 

desfasurarea normala a activitatii in interiorul clubului, fara obligatia unei explicatii. 

6. Abonamentul Permite accesul Membrului in clubul RE:CREATE, acces la echipamentul aflat in 

dotarea Clubului precum si participarea la cursurile organizate de RE:CREATE efectuate de antrenori 

specializati, conform programului claselor de studio, acces la vestiar, in functie de tipul abonamentul ales. 

7. Abonamentul nu include costul asistarii dedicate a Membrului de catre un antrenor personal. 

8. Programul de functionare si preturile abonamentelor sunt disponibile pe site-ul www.re-create.ro, 

in aplicatia pentru mobil PerfectGym GO 2 si la receptia clubului. 

9. Membrul va opta pentru abonamentul dorit, achitand in avans pentru toata perioada aferenta 

abonamentului ales sau platind lunar online prin sistemul de plata recurenta. Accesul in club, se va face 

in baza cardului de acces sau pe baza scanarii codului QR din aplicatia dedicata, pana in ultima zi a 
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perioadei de valabilitate a abonamentului achitat.  

 

ART. 2 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTILOR 

1. Membrul are urmatoarele drepturi si obligatii: 

- Să beneficieze de serviciile oferite de RE:CREATE potrivit clauzelor Contractului semnat 

- Sa respecte Regulamentul Intern al RE:CREATE, care va putea fi modificat unilateral de 

RE:CREATE, avand un comportament adecvat fata de personalul RE:CREATE si fata de ceilalti membrii 

- Să se legitimeze scanand codul QR din aplicatia dedicata PerfectGymGO2, la intrarea în incinta 

Clubului și să nu transmită contul de membru sau să nu permită folosirea acestuia în niciun fel de către 

nicio terță persoană; in cazul in care la intrarea in club Beneficiarul nu poate scana codul QR sau nu se 

poate legitima, personalul clubului poate refuza accesul acestuia in sala. 

- Să consulte un medic înainte de a începe sa folosească serviciile RE:CREATE pentru verificarea 

calitatii corespunzătoare a condiției sale fizice, a stării de sănătate sau a capacitatii de a efectua exerciții 

fizice, in caz contrar Membrul asumandu-si intreaga raspundere pentru orice consecinte ar putea aparea 

in legatura cu starea de sanatate a acestuia; 

- Să se asigure că folosește în mod corespunzător aparatele și/sau echipamentele 

RE:CREATE(inclusiv reglajul sau setarea lor) și să consulte personalul specializat al RE:CREATE în caz 

de dubiu legat de folosirea corespunzătoare a acestora, solicitand ajutorul; Toate aparatele și/sau 

echipamentele si accesoriile acestora sunt proprietateta exclusiva a RE:CREATE si este interzisa 

parasirea clubului cu oricare dintre acestea; orice suspiciune privind sustragerea unor bunuri apartinand 

RE:CREATE, contravine legislatiei in vigoare pe teriroriul Romaniei, si va atrage suportareea 

consecintelor in cazul descoperirii si probarii faptelor; Membrul intelege ca organele de control abilitate 

pot fi solicitate in cazul in care incidentul nu se poate solutiona pe cale amiabila. 

- Membrul se obliga să despăgubească integral RE:CREATE pentru orice prejudicii cauzate 

acestuia prin folosirea necorespunzătoare a obiectelor, aparatelor și/sau a  echipamentelor Clubului; 

- Membrul se obliga să se abțină de la folosirea serviciilor oferite de RE:CREATE și să informeze 

în mod corespunzător RE:CREATE în cazul în care suferă de vreo infecție, boală sau afecțiune 

contagioasă molipsitoare sau orice altă afecțiune care ar putea afecta buna desfășurare a serviciilor și 

starea de sănătate a celorlalți Membrii ori a personalului Clubului; 

- Membrul se obliga să acorde grija cuvenită bunurilor și obiectelor personale aduse și/sau 

depozitate în dulapurile din vestiarele Clubului 

- Membrii clubului RE:CREATE nu pot antrena alti membrii, prieteni sau persoane apropiate in 

interiorul clubului. 

- Membrul ințelege că taxele de membru, în cazul abonamentului RE:PLAY FITNESS 

RECURENT, sunt plătite prin card de debit folosind platforma de plati online de pe site-ul 

https://www.re-create.ro. 

- Membrul este de acord să acorde procesatorului de plati online STRAAL dreptul de a stoca în 

siguranță informațiile despre cartea de credit și sa permită să debitarea cardului pentru dobandirea calitatii 

de membru. 

- Membrul este obligat să se asigure că: in contul bancar aferent cardului folosit la inscriere are 

suma necesara achitarii abonamentului in ziua debitarii cardului.  

- Membrul are olbigatia: să aducă la cunosțință clubului RE:CREATE, cu cel puțin o săptămână 

înainte de debitare directă dacă mută sau închide contul precum și orice modificare adusă cărții de credit, 

cum ar fi data expirării sau schimbarea numărului etc. sa se asigure că metoda de plată aleasă rămâne 
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valabilă pe tot cuprinsul perioadei, dacă metoda de plată aleasă nu reușește , va fi responsabil pentru 

eventualele costuri suplimentare. 

- Membrul se obliga sa plateasca contravaloarea abonamentului la termenul stabilit la inscriere, in 

caz contrar RE:CREATE va suspenda accesul până la plata sumei datorate. Membrul înțelege și acceptă 

ca RE:CREATE va continua să perceapă bani din contul bancar al membrului aferent  cardului de 

credit/debit înregistrat la înscriere, fără notificare, până la recuperarea sumei totale pe care o datorează. 

- În situația în care membrul nu achită în totalitate și în termenul stabilit contravaloarea 

abonamentului, la încheierea unui nou abonament acesta va fi nevoit să achite inclusiv suma restantă.  

- Prin semnarea acestui acord acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal de către procesatorul 

online de plăți STRAAL și RE:CREATE.  

 

2. RE:CREATE are urmatoarele drepturi si obligatii: 

- Să asigure membrului acces la echipamentul aflat in dotarea Clubului precum si participarea la 

cursurile organizate de RE:CREATE efectuate de antrenori specializati, conform programului claselor de 

studio, si acces la vestiar, pe toata durata de valabilitate a abonamentului. 

- Să primească de la Membru plata integrală și la timp a contravalorii abonamentului 

- Să suspende executarea Contractului în cazul închiderii temporare a Clubului în vederea efectuării 

lucrărilor de întreținere, curățenie și/sau renovare a incintei, cu condiția de a limita pe cât posibil durata 

lucrărilor și de a anunța Membrul cu privire la închiderea temporară și durata preconizată a lucrărilor cu 

cel puțin 2 zile înainte; 

- Să asigure pentru Membru, la solicitarea acestuia, consultanța adecvată, prin personal specializat, 

în legătură cu folosirea corespunzătoare a aparaturii și/sau a echipamentelor sportive dispinibile in Club. 

RE:CREATE nu va fi răspunzător în cazul în care membrul utilizează în mod necorespunzător aparatura 

și/sau echipamentele sportive și/sau se accidentează ca urmare a unei astfel de utilizări a aparaturii și/sau 

echipamentelor sportive; 

- Să asigure confidențialitatea datelor care vizează datele personale ale Beneficiarului și a 

informaţiilor privind starea acestuia de sănătate, prezentate la momentul închierii Contractului și pe 

parcursul derulării acestuia; 

- Să refuze accesul în incinta Clubului a oricărui Membru în cazul în care prezenţa acestuia ar putea 

constitui un risc de a pune în pericol buna desfășurare a activității Clubului ori sănătatea/securitatea 

celorlalți Membri; 

- În situția plăților nereușite RE:CREATE va face tot posibilul de a vă informa prin e-mail sau 

telefonic cu privire la dificultățile întimpinate. 

- RE:CREATE nu isi asuma responsabilitatea fata de membrii care au antrenamente platite si 

neefectuate de catre antrenor si care nu mai pot continua antrenamentele. 

- In cazul in care exista restante cu privire la platile datorare de Membru conform prezentului 

contract, clubul are dreptul de a interzice accesul Membrului in incinta Clubului. 

 

ART. 3. DURATA,SUSPENDAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI DE MEMBRU 

Executarea contractului se suspenda si accesul nu este permis in incinta clubului in cazul in care 

Membrul nu achita contravaloarea abonamentului, sau in cazul in care Membrul incalca obligatiile 

prevazute in Regiulementul intern. 

Contractul de membru încetează de plin drept, fără a fi necesară interventia instanței judecătorești, 

în următoarele cazuri: 
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a. La expirarea Duratei Contractului, daca nu s-a prelungit automat prin achitarea de catre 

Membru a unui nou abonament. 

b. Reziliere pentru neîndeplinirea obligațiilor. În cazul în care, în mod culpabil și în mod 

repetat, oricare dintre Părți nu își îndeplinește la termen obligațiile esențiale stabilite în sarcina sa din 

prezentul contract, Contractul va fi reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără îndeplinirea 

niciunei alte formalități și fără intervenția instanței de judecată. Pentru evitarea oricărui dubiu, sunt 

considerate clauze esențiale ale acestui Contract, pentru Membru, clauzele referitoare la permiterea 

accesului la serviciile RE:CREATE, iar pentru RE:CREATE sunt considerate clauze esențiale ale acestui 

Contract clauzele referitoare la plata la timp a tuturor obligațiilor de plată stabilite în sarcina Membrului 

prin prezentul Contract; 

c. Reziliere pentru conduita necorespunzătoare a Membrului. RE:CREATE poate rezilia 

unilateral Contractul, fara preaviz sau alte formalitati, în cazul în care Membru a comis, în cadrul sau în 

legătură cu serviciile contractuale, incalcarea Regulementului intern prin fapte care pot dăuna reputației 

și intereselor Clubului, în special dar fără a se limita la comportamente agresive sau periculoase, acte de 

vandalism, acte de sustragere si furt, actiuni sau comportamente incompatibile cu regulile de conviețuire 

socială, actiuni care produc prejudicii imaginii clubului, precum si actiuni care impiedica buna 

desfasurare a activitatii economice a clubului sau actiuni care pot induce in eroare autoritatile de control. 

De asemenea si in cazul in care membrul antreneaza alte persoane in interiorul clubului, se va rezilia 

contractul cu membrul. In cazul rezilierii contratului, contravaloarea abonamentelor achitate nu se 

restituie. 

d. Abonamentul RE:PLAY 12M/6M (cu plata integrala) se poate suspenda pentru o perioada 

cumulata de 30/15 zile. Suspendarea se va face printr-o cerere adresata la receptie sau pe mail la adresa: 

office@re-create.ro  

e. Membrul poate solicita incetarea unilaterala a contractului de membru in perioada 

contactuala pentru abonamentele cu plata recurenta, caz in care se va plati o penalizare in valoare de 40% 

din valoarea contributiilor periodice ramase, aferente perioadei contractuale stabilite prin Formularul de 

Inscriere. In scopul rezilierii, Membrul trebuie sa completeze, sa semneze si sa predea Managerului 

General  sau Managerului Departamentului de Vanzari(prin intermediul receptiei Clubului) formularul 

de incetare unilaterala a contractului ce va fi disponibil la cerere la receptia clubului.In cazul in care, 

ulterior incetarii unilaterale a contractului conform acestui paragraf, Membrul solicita Clubului incheierea 

unui nou contract de membru, suma perceputa ca penalizarese va considera drept plata in avans 

corespunzatoare noului Contract de Membru. Aceasta regula se aplica tuturor membrilor cu abonamente 

cu plata recurenta.  

f. În cazul abonamentelor RE:PLAY FITNESS RECURENT și RE:PLAY FULL 

RECURENT acestea se reînnoiesc automat dacă la finalul celor 3/6/12 luni de         abonament, membrul 

nu notifică prin e-mail, la adresa office@re-create.ro, renunțarea la serviciile RE:CREATE. 

 

ART. 4. LIMITAREA RĂSPUNDERII 

1. RE:CREATEşi/sau personalul acestuia nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorarea, pierderea 

sau furtul bunurilor şi obiectelor aduse în incinta Clubului. 

2. RE:CREATEşi/sau personalul acestuia nu îşi asumă răspunderea pentru vătămările corporale, 

afecţiuni ale sănătăţii sau decesul Membrului, cauzate ca urmare a folosirii necorespunzătoare de către 

acesta a aparaturii şi echipamentelor sportive, a neîndeplinirii de către Beneficiar a obligaţiilor stabilite 

potrivit Contractului si Regulamentului, a nerespectării instrucţiunilor personalului RE:CREATEori din 
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alte cauze neimputabile Clubului sau personalului acestuia. 

3. Membrul intelege si accepta ca personalul Clubului nu are pregătire medicală, chiar daca periodic 

este instruit pentru acordarea primului ajutor pana la sosirea echipajului specializat de urgenta. 

4. Membrul intelege si accepta ca unele spaţii din incinta Clubului sunt supravegheate video pentru 

siguranta si securitate. 

5. Membrul intelege si accepta ca unele spaţii din incinta Clubului nu sunt supravegheate şi Clubul 

nu este răspunzător de prejudiciile de orice natură rezultate din întrebuinţarea acestor spaţii. 

 

RE:CREATE REGULAMENT INTERN 

 

1. Programul de funcţionare al „RE:CREATE” este disponibil la recepția locatiei și pe pagina de 

internet www.re-create.ro. RE:CREATE îşi rezervă dreptul de a modifica oricând programul de 

funcţionare al locatiei precum şi orele de program ale cursurilor organizate în cadrul clubului, modificările 

urmând a fi aduse la cunoştinţa Membrilor în timp util, prin afişare la recepția locatiei sau pe pagina de 

facebook RE:CREATE. Membrii trebuie să respecte întocmai programul de funcţionare al clubului.  

„RE:CREATE”. 

2. Membrul ia la cunostinta si accepta ca RE:CREATE prelucrează datele cu caracter personal 

furnizate prin solicitarea serviciilor noastre: nume, prenume, semnatura, telefon, e-mail, poza in scopul: 

reclama, marketing, publicitate, furnizarea de bunuri si prestarea de servicii. Conform Legii nr. 677/2001, 

membrul beneficiaza de dreptul de a se adresa justiţiei, dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Membrul are dreptul să se opuna prelucrării datelor 

personale care il privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi 

adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa B.dul Tudor Vladimirescu, nr. 22, etaj 1, sector 5, 

Bucuresti. 

3. Membrul intelege si accepta ca unele spaţii din incinta Clubului sunt supravegheate video pentru 

siguranta si securitate. 

4. În cazul în care Membrul refuză sau se află în imposibilitate, indiferent din ce motive, să se 

legitimeze la recepţia clubului folosind aplicatia dedicata, RE:CREATE îşi rezervă dreptul de a interzice 

accesul acestuia în incinta clubului. Încredinţarea Cardului de Membru sau aplicatiei dedicate de către o 

altă persoană, în vederea folosirii acestuia, atrage după sine rezilierea Contractului si interzicerea 

accesului in incinta. 

5. Accesul şi participarea Membrilor la antrenamentele de grup, organizate de către RE:CREATE 

sub conducerea antrenorilor din cadrul locatiei„RE:CREATE”, se va face numai în limita locurilor 

disponibile. 

6. Membrilor li se interzice utilizarea clubului „RE:CREATE” în scopuri comerciale. Pentru 

claritate, prin utilizarea clubului „RE:CREATE” în scopuri comerciale se înţelege faptul că Membrii nu 

pot oferi altor Membri sau terţi, contra cost, servicii de antrenament personalizat sau orice alte servicii, 

cu scop comercial și nici nu vor solicita ori primi din partea unui alt Membru, contra cost ori gratuit 

servicii de antrenament personalizat, diete, evaluare nutritionala. Antrenorii parteneri RE:CREATE sunt 

singurele persoane abilitate să presteze servicii de antrenament personalizat, iar aceste servicii sunt 

disponibile la un cost suplimentar fata de abonament, stabilite si achitate direct de catre Membru catre 

antrenorul respectiv, fara vreo implicare din partea RE:CREATE. De asemenea, în incinta 

locatiei„RE:CREATE” este interzisă publicitatea de orice fel precum şi împărţirea de broşuri sau alte 

mesaje personale precum și vănzarea de produse de către Membri, cu excepția parteneriatelor încheiate 
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cu RE:CREATE în acest sens. 

7. Fumatul şi folosirea tutunului nu sunt permise în incinta locatiei„RE:CREATE”. Consumul de 

băuturi alcoolice, droguri, medicamente sau consumul şi/sau comercializarea oricăror substanţe ilegale 

de către Membrii este strict interzisă în incinta locatiei„RE:CREATE”. Membrii convin să nu utilizeze 

clubul 

„RE:CREATE” şi să nu întreprindă nicio activitate dacă sunt sub influenţa drogurilor, băuturilor alcoolice 

sau a medicamentelor care pot afecta capacitatea Membrului de a folosi oricare dintre echipamentele de 

la club. 

8. Constituie încălcări ale Regulamentului Intern: nerespectarea orelor de program, folosirea unui 

limbaj neadecvat, ofensator, fumatul în incinta centrelor de sănătate, antrenamentul efectuat cu o persoană 

care nu este partener RE:CREATE, comercializarea şi/sau afişarea în incinta locatieia broşurilor sau 

oricăror alte mesaje personale, comportamentul neadecvat, violenţa fizică sau verbală față de un alt 

Membru, invitat al unui Membru sau angajat/colaborator al RE:CREATE, hartuirea sexuala, nerespectarea 

regulilor referitoare la igienă şi curăţenie în incinta locatiei „RE:CREATE”, efectuarea de fotografii şi/sau 

înregistrări video în incinta locatiei„RE:CREATE”, fără acordul prealabil scris al RE:CREATE, folosirea 

în mod necorespunzător a echipamentelor de antrenament, expunerea părţilor intime ale corpului în incinta 

clubului, permiterea de către Membrii a accesului copiilor minori, cu vârste mai mici de 16 ani, în incinta 

sălilor de antrenament, fără aprobarea scrisă şi prealabilă a clubului RE:CREATE precum şi orice alte 

acţiuni sau omisiuni care sunt calificate drept încălcări ale Abonamentului de către conducerea 

RE:CREATE. Constituie încălcări grave ale prezentului Regulament Intern de Funcţionare următoarele 

acţiuni sau omisiuni: vânzarea neautorizată a Abonamentelor şi a Cardurilor de Membru de către alte 

persoane decât cele autorizate de către RE:CREATE, distribuţia şi/sau consumul băuturilor alcoolice, al 

drogurilor, medicamentelor sau altor substanţe ilegale, deţinerea şi/sau folosirea armelor de foc, cu gaz, 

electroşocuri precum şi orice fel de arme, utilizarea oricăror forme de violenţă, desfăşurarea de activităţi 

neautorizate sau solicitarea unor remuneraţii în schimbul activităţilor prestate de persoane neautorizate, 

comportamentul neadecvat, inclusiv hartuirea sexuala. 

9. Pe perioada în care Membrul se află în interiorul „RE:CREATE”, Cardul de Membru al acestuia 

va fi păstrat la recepţia clubului „RE:CREATE” respectiv. În baza prezentării Cardului de 

Membru(aplicatiei special dedicate) la recepţia clubului „RE:CREATE”, Membrul va primi o cheie de 

vestiar, care va rămâne asupra sa pe toată durata șederii și care trebuie returnata la recepţie de către 

Membru, la momentul plecării sale din clubul „RE:CREATE”. Vestiarul şi cheia de la vestiar pot fi 

utilizate de către Membru numai pe parcursul unei singure intrări în incinta clubului, astfel incat vestiarele 

sa poata fi folosite si de alti membri. 

10. Membrii îşi pot păstra toate bunurile personale închise în vestiarele aflate în incinta locatieiși vor 

păstra cheia asupra lor.RE:CREATE nu are obligatia de a asigura paza bunurilor personale ale 

Membrului, fiind exonerată de orice răspundere pentru pierderea, deteriorarea (totală sau parţială) sau 

pentru furtul bunurilor personale ale Membrilor, pe perioada cât aceştia se află în incinta clubului. 

11. Membrii sunt obligaţi să poarte echipament sportiv adecvat, decent si curat pe tot parcursul 

antrenamentului, precum şi pantofi de sport adecvaţi sălilor de antrenament. Este interzisă intrarea 

Membrilor şi/sau invitaţilor acestora în sălile de antrenament cu pantofi purtati pe stradă, sau doar in 

lenjerie intima. 

12. Este strict interzisă expunerea părţilor intime ale corpului de către Membri sau de către invitaţii 

acestora, în sălile de antrenament sau în zona clubului. 

13. Membrii vor pune la locul special destinat, din cadrul sălii de antrenament, toate greutăţile precum 
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şi orice alte echipamente utilizate în cadrul antrenamentului, la încheierea fiecărei şedinţe de antrenament. 

În scopul menţinerii unui grad înalt de igienă, toţi Membrii trebuie să folosească, în timpul 

antrenamentului, prosoapele din dotare şi să depoziteze orice deşeuri în spaţiile special amenajate în acest 

scop . 

14. Este interzisă intrarea Membrilor sau a invitaţilor acestora în sălile de antrenament cu produse 

alimentare. 

15. Este interzisă efectuarea pozelor şi/sau înregistrărilor video de către Membri, în incinta centrelor 

de sănătate, fără acordul prealabil, exprimat în formă scrisă, al RE:CREATE. 

16. Din motive de securitate, este strict interzisă deţinerea de către Membri sau de către invitaţii 

acestora a oricăror arme, în incinta locatiei„RE:CREATE”, inclusiv dar fără a se limita la pistoale cu 

gloanţe, pistoale cu gaz, spray-uri paralizante sau electroşocuri. 

17. Membrul a luat cunoştinţă şi acceptă faptul că, pe perioada derulării Abonamentului, 

RE:CREATE își rezervă dreptul de a modifica orarul cursurilor organizate de „RE:CREATE” precum și 

de a anula aceste cursuri cu notificarea prealabilă transmisă Membrului într-un termen rezonabil, cu 

exceptia cazurilor de urgenta cand notificarea nu este posibila. De asemenea, RE:CREATE va comunica 

Membrului situațiile de care RE:CREATE are cunoștință sau pe care le poate anticipa în mod rezonabil 

și care pot limita sau restricționa accesul Membrului la serviciile furnizate de RE:CREATE conform 

Contractului, precum dar fără a se limita la evenimentele cu caracter sportiv sau promoțional organizate 

de RE:CREATE sau de partenerii săi. 

18. Comercializarea şi/sau consumul băuturilor alcoolice, al substanţelor narcotice şi/sau altor 

substanţe halucinogene este strict interzisă în incinta locatiei„RE:CREATE”. 

19. Copiii minori ai Membrilor, cu vârste cuprinse între 12-16 ani, vor putea încheia un Abonament  

în nume propriu cu încuviințarea prealabilă scrisă a părintelui/tutorelui şi vor putea avea acces în incinta 

zonei de numai sub stricta supraveghere a părinţilor sau a antrenorilor parteneri din cadrul locatiei 

„RE:CREATE”. De asemenea, copiii minori ai Membrilor cu vârste cuprinse între 12-16 ani, vor putea 

avea access la cursurile organizate special pentru copii, precum și în sălile de antrenament, dar numai în 

prezența antrenorului personal și cu achitarea costului reprezentând serviciile oferite suplimentar 

Abonamentului de catre antrenorul personal. Copiii minori cu vârste cuprinse între 16 -18 ani vor putea 

încheia un Abonament în nume propriu cu încuviințarea prealabilă scrisă a părintelui/tutorelui şi vor putea 

avea acces la toate serviciile RE:CREATE conform tipului de Abonament incheiat. 

20. RE:CREATE nu va fi responsabilă pentru eventualele accidentări sau vătămări de orice natură 

suferite de Membri sau copiii minori ai Membrilor în interiorul locatiei„RE:CREATE”. 

21. În cazul deteriorării de către Membru a echipamentului pus la dispoziție, acestuia i se vor imputa 

costurile aferente repărării sau înlocuirii acestuia. 

22. RE:CREATE are dreptul sa modifice periodic, in tot sau in parte, Regulamentul Intern, în cazul 

in care circumstantele de natura comerciala, tehnică sau legală impun acest lucru. Membrul va fi informat  

despre modificarile aduse Regulamentului Intern prin afisare la recepția clubului. 
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