
OPEN 1 MIESIĄC 

OPEN 10 WEJŚĆ 

PORANNY   

OPEN 2 TYGODNIE

OPEN SENIOR/UCZEŃ/STUDENT*

WEJŚCIE JEDNORAZOWE 

www.omegagym.pl omega@omegaagym.pl 536-600-006

*Opłata administracyjna jednorazowo przy pierwszym karnecie 35 zł. (opaska+kłódka).

*Opaska klubowa jest bezzwrotna.

*W przypadku braku opaski klubowej, klubowicz zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 5 zł. 

*Karnet Uczeń/Student wyłącznie za okazaniem ważnej legitymacji od 15 roku życia. 

Senior ukończony 60 rok życia.

*Karnet poranny pn-pt 6:00-14:00 (klub należy opuścić do godzi.15:00) , oraz weekend  i święta 

w godzinach otwarcia. 

*Oferta  "all inclusive" umożliwia do bezpłatnego korzystania bez ograniczeń z zdrowej  filtrowanej wody

eSpring, 

oraz do korzystania ze wszystkich treningów ujętych w grafiku fitness.

Patrz: Regulamin Klubu OMEGA Fitness & Gym

149 ZŁ
165 ZŁ
99 ZŁ
79 ZŁ
99 ZŁ
30 ZŁ

oferta all inclusive

Dodatkowe informacje:

HONORUJEMY KARTY 



TRENING PERSONALNY 

PAKIET 10 TRENINGÓW

PAKIET 20 TRENINGÓW 

TRENING PERSONALNY DLA GRUP 

PAKIET 10 TP DLA GRUP

PAKIET 20 TP DLA GRUP

ROZPISANIE PLANU TRENINGOWEGO

www.omegagym.pl omega@omegaagym.pl 536-600-006

* W przypadku wykupienia pakietu 10 treningów personalnych przy udziale trenera zatrudnianego przez 

Klub, treningi te muszą być umówione przez Członka Klubu i wykorzystane w ciągu 3 kolejnych miesięcy.

W przypadku wykupienia pakietu 20 treningów personalnych przy udziale trenera zatrudnianego przez Klub, 

treningi te muszą być umówione przez Członka Klubu i wykorzystane w ciągu 6 kolejnych miesięcy. 

* Nie umówione lub niewykorzystane terminy treningów personalnych przepadają, zaś Członkom Klubu nie 

przysługuje prawo zwrotu środków z tego tytułu. 

* W przypadku gdy klubowicz nie odwoła i nie poinformuje trenera o braku możliwości uczestniczenia w 

zaplanowanym treningu, w dniu poprzedzającym trening, minimum na 24 godziny przed, trening uznaje się 

jako odbyty i przepada. 

Patrz: Regulamin Klubu OMEGA Fitness & Gym

Dodatkowe informacje:

120 ZŁ

1000 ZŁ

1600 ZŁ

200 ZŁ

1600 ZŁ

2400 ZŁ

100 ZŁ



1. PIERWSZE SPOTKANIE Z DIETETYKIEM 100 ZŁ

2. PIERWSZE SPOTKANIE DLA DWOJGA 150 ZŁ

3. ANALIZA SKŁADU CIAŁA 50 ZŁ

4. SPOTKANIE KONTROLNE Z DIETETYKIEM 75 ZŁ

5. SPOTKANIE KONTROLNE DLA DWOJGA 120 ZŁ

6. PROGRAM ŻYWIENIOWY

- PROGRAM 7-DNIOWY 130 ZŁ

- PROGRAM 14-DNIOWY 180 ZŁ 

- PAKIET 14-DNIOWY DLA DWOJGA 300 ZŁ

- PROGRAM MIESIĘCZNY 350 ZŁ 

7. DIETY SPECJALISTYCZNE - CIĘŻKIE ZABURZENIA METABOLICZNE,

NADWRAŻLIWOŚCI POKARMOWE, DIETY ELIMINACYJNE, ALTERNATYWNE. 

- PROGRAM 7-DNIOWY 150 ZŁ, 

- PROGRAM 14-DNIOWY 200 ZŁ, 

- PROGRAM MIESIĘCZNY 380 ZŁ

8. KONSULTACJE ŻYWIENIOWE/EDUKACJA 100 ZŁ/H

10. TRENING MOTYWACYJNY 80 ZŁ/H

www.omegagym.pl omega@omegaagym.pl 536-600-006

Mgr Joanna Szczepińska

Dietetyk  Medyczny

ZAPRASZA



www.omegagym.pl omega@omegaagym.pl 536-600-006

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. „RODO”), informujemy, iż:
 

1) Administratorem danych osobowych podanych przez klientów klubu jest Omega Fitness & Gym sp. z o.o. 

z siedzibą w Luzinie ul.  Ofiar Stutthofu 3, 84-242 Luzino, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 

0000605804, REGON: 363893672, NIP: 5882416520.

2) Dane osobowe pozyskane przez administratora przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO), gdy przetwarzanie danych będzie niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO), gdy będzie to niezbędne dla 

realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora jak np. windykacji lub obrony przed 

roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO), jak również wtedy gdy osoba której dane dotyczą udzieli zgody na 

przetwarzanie jej danych w celu wyraźnie określonym w treści udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO).

3) Odbiorcami pozyskanych przez administratora danych osobowych mogą być podmioty, którym 

administrator powierzył przetwarzanie danych (tzw. procesorzy np. księgowość, obsługa IT, firmy kurierskie, 

podmioty współpracujące), banki, ubezpieczyciele, a także kancelarie prawne i podmioty lub organy 

uprawnione na podstawie przepisów prawa.

4) Dane osobowe dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami 

podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi

pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook).

5) Dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania obowiązków ustawowych, upływu okresu 

przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów, tj. nie więcej niż 10 lat, lub do czasu odwołania 

udzielonej zgody.

6) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zaś jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.

7) Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego o art. 6 ust 1 lit. e i f RODO, 

w szczególności w celach marketingowych. 

8) Jeśli osoba, której dane dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje jej prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 

193 Warszawa.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek stanowi warunek zawarcia umowy i wykonania 

przez administratora obowiązków ustawowych. 

10) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 


