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Терміни та визначення.
СПА центр - спортивно-оздоровчий комплекс, що розташований в ТОВ     
«Харків Палас» (надалі – «Виконавець») за адресою: 61000, м. Харків, про-
спект Незалежності 2, та має назву «СПА центр», власником якого виступає
Виконавець.
Клубна карта – карта відповідного типу, що надається клієнтам для відві-
дування СПА центру, є іменною і не може бути передана іншій особі.
Прейскурант – затверджений Виконавцем перелік цін на послуги СПА
центру.
Послуги - спортивно-оздоровчі та інші послуги, перелік яких встановле-
ний нормативними документами Виконавця, що надаються протягом
строку дії Клубної картки.
Гостьовий візит – одноразовий візит супроводжуючих члена СПА центру 
осіб (надалі – «Гостей СПА центру»), з метою споживання спортивно-оз-
доровчих та інших послуг, перелік яких встановлений нормативними 
документами Виконавця.
Загальні правила
Гостьовий візит має здійснюватись за умови обов’язкового дотримання 
основних правил СПА центру.
Рішення про продаж гостьового візиту приймається адміністрацією СПА 
центру за рекомендацією члена СПА центру.
Враховуючи ексклюзивність та приватність СПА центру, адміністрація 
залишає за собою право прийняття рішення про ненадання або припи
нення гостьового візиту без будь-яких пояснень.
Перебуваючи у СПА центрі, Гість СПА центру повинен дотримуватися 
правил поведінки, що не порушують громадський порядок. У СПА центрі 
забороняється голосно і агресивно розмовляти, використовувати ненор-
мативну лексику і робити все, що може заважати третім особам. Гість 
СПА центру повинен не турбувати інших відвідувачів СПА центру, дотри-
муватися чистоти, порядку, правил гігієни, санітарії та пожежної безпеки.
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При відвідуванні СПА центру Гості повинні уважно ставитися до особистих речей,
не залишати їх без нагляду і не довіряти іншим особам. Для зберігання тренувальних
костюмів, особистих засобів гігієни та інших речей, Гості СПА центру повинні користу-
ватися спеціально обладнаними шафами у роздягальнях, а для зберігання цінних
речей – сейф, який розташований на рецепції СПА центру.
Ні Виконавець, ні інші особи, що пов’язані з СПА центром будь-якими правовідносина-
ми не несуть відповідальності за забуті, загублені або залишені без нагляду речі
Гостя СПА центру чи осіб, за яких він відповідає. З питань збереження особистих
 речей слід звертатися до персоналу СПА центру.
СПА центру не є медичним закладом, не здійснює надання послуг з медичного
забезпечення Гостя СПА центру (оцінка здоров’я, нагляд і контроль за станом здо-
ров’я) і не несе відповідальності за будь-які зміни у стані здоров’я Гостя СПА центру, а 
також за отримані Гостем СПА центру на території СПА центру травми.
Гість СПА центру у повному обсязі бере на себе відповідальність за стан свого
здоров’я і стан здоров’я своїх неповнолітніх дітей, які відвідують СПА центр.
Виконавець не несе відповідальність за пошкодження, травми, збитки, смертельні
випадки чи інші будь-які випадки, що виникли під час тренувань в СПА центру чи
після них.
До тренувань у залі допускаються Гості СПА центру виключно у спортивному
одязі та взутті, а до тренувань у басейні – у купальних костюмах.
Гостьовий візит дітей до 14 років дозволяється виключно у супроводі дорослих
або за умови купівлі персонального тренування.

Інші умови
Гість СПА центру погоджується з тим, що надані ним персональні дані, які зазнача-
ються в реквізитах Договору, необхідні для ідентифікації останнього та є добровіль-
ним волевиявленням щодо дозволу на обробку його персональних даних та їх викори-
стання з метою повідомлення Гостя СПА центру про зміни, які відбуваються в діяль  
ності СПА центру.
Гість СПА центру усвідомлює та приймає факт, що цей Стандарт та Правила СПА
центру підлягають коригуванню, зміні та прийняттю у новій редакції. Зокрема, Вико-
навець має право без погодження вводити нові типи, види та категорії карток, роз-
ширювати, заміняти та вдосконалювати комплекс послуг, які надаються за картами,
уточнювати та змінювати назву Клубних карток, вводити в дію інші форми відвідуван-
ня СПА центру. Будь-які зміни до цього Стандарту та Правил СПА центру впроваджу-
ються в односторонньому порядку шляхом прийняття відповідного наказу Виконав-
цем та затвердження нової редакції. У випадку внесення змін до цього Стандарту 
та/або Правил СПА центру, Виконавець доводить інформацію про зміни до відома 
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гостей СПА центру шляхом розміщення нової редакції у СПА центру, на офіційному 
сайті СПА центру та в точках продажу Клубних карток. Індивідуальне повідомлення 
або підписання додаткових угод чи будь-яких інших додатків до Договору для вступу 
в силу змін до цього Стандарту та/або Правил СПА центру не вимагається. Зміни до
цього Стандарту та/або Правил СПА центру вступають в силу з моменту прийняття
відповідного наказу або затвердження Виконавцем. Зміна цього Стандарту та/або
Правил СПА центру не вважається зміною умов Договору та не вважається такою, 
що здійснюється на власний розсуд.
Усі спірні питання, що виникають в процесі тренування, адміністрація СПА
центру має право вирішувати на власний розсуд.
У цілях зручності та безпеки, у СПА центру ведеться відеонагляд.
Ці Правила є обов’язковими для всіх гостей СПА центру. Інші взаємовідносини
Гостя СПА центру та Виконавця регулюються чинним законодавством України.
У випадку порушення Гостем СПА центру цих Правил, Виконавець має право в
односторонньому порядку анулювати гостьовий візит та припинити надання спор-
тивно-оздоровчих послуг без здійснення будь-яких відшкодувань та виплати грошо 
их компенсацій.
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