
                           REGULAMIN PORZ¥DKOWY
KORZYSTANIA Z SI£OWNI ZEWNÊTRZNEJ

PAMIÊTAJ!  - Nie zaœmiecaj i nie niszcz obiektu,

                    - Respektuj i s³abszych od siebie 

                    - Doceñ pracê, jak¹ wk³ada administrator obiektu w jego utrzymanie

 
"Bêdziesz szanowany, jeœli bêdziesz szanowa³ innych" 

 1. Administratorem si³owni jest Zb¹szyñskie Centrum Sportu, Turystyki  i Rekreacji tel. 68 38 68 050
2. Warunkiem korzystania z si³owni jest zapoznanie siê z poni¿szym oraz z opisami na urz¹dzeniach 
    i ich przestrzeganie.
3. Ka¿dy u¿ytkownik jest zobowi¹zany do wykorzystywania urz¹dzeñ si³owni tylko zgodnie z ich 
    przeznaczeniem oraz do niezw³ocznego powiadomienia administratora o zauwa¿onych ewentualnych 
    uszkodzeniach urz¹dzeñ w trosce o zdrowie w³asne i pozosta³ych u¿ytkowników.
4. W przypadku osób niepe³noletnich odpowiedzialnoœæ ponosz¹ ich prawni opiekunowie.
5. Ryzyko zwi¹zane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiaj¹cy,  w zwi¹zku 
    z czym administrator nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody zarówno na osobie jak  i mieniu, 
    wynik³e z korzystania z urz¹dzeñ si³owni – jako zwi¹zanymi z ryzykiem sportowym. U¿ytkownicy  
    odpowiadaj¹ materialnie za wyrz¹dzone szkody w 100% wartoœci zniszczeñ.
6. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przyst¹pieniem do æwiczeñ powinny skonsultowaæ siê 
    z lekarzem.
7. Po zakoñczeniu æwiczeñ urz¹dzenie, z którego korzysta osoba æwicz¹ca winno byæ pozostawione 
    czyste i w nale¿ytym stanie technicznym, podobnie jak jego otoczenie.
8. Zabrania siê wnoszenia na teren si³owni  napojów alkoholowych, opakowañ szklanych czy innych
    przedmiotów, które mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla u¿ytkowników. Przebywanie na terenie si³owni 
    osób, znajduj¹cych siê pod wp³ywem alkoholu lub œrodków odurzaj¹cych jest zabroniona.
9. Osoby, które w jakikolwiek sposób bêd¹ zak³óca³y pobyt na terenie si³owni innym u¿ytkownikom, 
    bêd¹ usuwane z terenu si³owni przez upowa¿nione osoby.
10. W uzasadnionych przypadkach administrator,  gospodarz obiektu, mo¿e wezwaæ s³u¿by mundurowe.
11. Teren jest objêty monitoringiem. 
12. Administrator nie ponosi odpowiedzialnoœci za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowi¹ce 
      w³asnoœæ u¿ytkowników.

14. W sprawach nie objêtych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor ZCSTiR.
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