Regulamin obiektu – Siłownia w Centrum Odnowy Biologicznej
przy ul. Szczecińskiej 99 w Słupsku

1. Zarządcą Siłowni jest jednostka budżetowa Miasta Słupsk - Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
2. Użytkownikami Siłowni mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały postanowienia
niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do jego stosowania.
3. Pracownicy obsługi Siłowni mają prawo wydawać użytkownikom polecenia o charakterze
porządkowym i organizacyjnym.
4. Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się komunikatom oraz
sygnałom o charakterze ostrzegawczym lub informacyjnym.
5. Bez zgody SOSiR, zabrania się prowadzenia na terenie Centrum Odnowy Biologicznej
jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i
usługowej, rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, w tym
prywatnych zajęć indywidualnych za wynagrodzeniem.
6. Z Siłowni mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie
ćwiczeń fizycznych.
7. Użytkownicy wykonują ćwiczenia wyłącznie na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
8. SOSiR nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych
na teren siłowni, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez użytkowników.
9. SOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem
postanowień niniejszego regulaminu, a także powstałe wskutek winy użytkowników.
10. Użytkownicy Siłowni odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich
działaniem lub zaniechaniem.
11. Użytkownicy Siłowni zobligowani są do korzystania z szatni oraz sanitariatów przeznaczonych
dla nich (strefy wyznaczone dla kobiet oraz dla mężczyzn są oznaczone).
12. Użytkownicy Siłowni zobligowani są do posiadania:
a) stroju sportowego-górna i dolna część odzieży oraz zmienne obuwie sportowe,
b) dużego ręcznika, przeznaczonego wyłącznie do treningu, który ze względów
higienicznych należy rozkładać na urządzeniach,
13. Po zakończeniu ćwiczenia/serii ćwiczeń użytkownik zobowiązany jest odłożyć sprzęt na miejsce.
14. Warunkiem korzystania z Siłowni jest zakup jednorazowego biletu wstępu lub karnetu
uprawniającego do korzystania.
15. Opłata za wstęp pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.
16. Zakup biletu wstępu lub karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków regulaminu Siłowni.
17. Bilet wstępu lub karnet uprawnia do wstępu na siłownię w godzinach jej otwarcia.
18. Obowiązki Zarządcy terenu pełni Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Szczecińska 99, 76200 Słupsk, tel. (59) 844 75 31.
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