REGULAMIN SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ
1. Administratorem siłowni jest Zbąszyoskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.
2. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z poniższym oraz z opisami
na urządzeniach i ich przestrzeganie.
3. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeo siłowni tylko
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora
o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeo, w trosce o zdrowie własne
i pozostałych użytkowników.
4. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialnośd ponoszą ich prawni
opiekunowie.
5. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi
uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody
zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeo siłowni – jako
związanymi z ryzykiem sportowym. Użytkownicy
odpowiadają materialnie
za wyrządzone szkody w 100% wartości zniszczeo.
6. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do dwiczeo powinny
skonsultowad się z lekarzem.
7. Po zakończeniu dwiczeń urządzenie, z którego korzysta osoba dwicząca winno
byd pozostawione czyste i w należytym stanie technicznym, podobnie jak jego
otoczenie.
8. Zabrania się wnoszenia na teren siłowni napojów alkoholowych, opakowao szklanych
czy innych przedmiotów, które mogą stanowid zagrożenie dla użytkowników.
Przebywanie na terenie siłowni osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub
środków odurzających jest zabroniona.
9. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie siłowni innym
użytkownikom, będą usuwane z terenu siłowni przez upoważnione osoby.
10. W uzasadnionych przypadkach administrator, gospodarz obiektu, może wezwad
służby mundurowe.
11. Teren jest objęty monitoringiem.
12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy
stanowiące własnośd użytkowników.
13. Korzystanie z obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych i wizerunku przez ZCSTiR w celach organizacyjnych i promocyjnych
związanych z wykonywaniem obowiązków statutowych /zgodnie z ust. o ochronie
danych osobowych, Dz.U. 2016, poz. 922 z późniejszymi zmianami.
14. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor
ZCSTiR.
PAMIĘTAJ!
- nie zaśmiecaj i nie niszcz obiektu,
- respektuj i szanuj słabszych od siebie,
- doceo pracę, jaką wkłada administrator obiektu w jego utrzymanie.
„Będziesz szanowany, jeśli będziesz szanował innych”

