Regulamin korzystania
z Sali Fitness
1. Sala fitness przeznaczona jest do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.
2. Sala fitness jest dostępna w godz. 10.00 – 21.00 za wyjątkiem godzin, kiedy odbywają się zajęcia
zorganizowane. Dopuszcza się zmiany godzin otwarcia sali.
3. Obowiązuje zakaz samodzielnego korzystania z urządzeń siłowni osobom poniżej 16 roku życia.
Osoby niepełnoletnie pozostają pod stałą opieką opiekunów.
4. Opiekę nad salą podczas zajęć powierza się opiekunowi grupy lub osobie prowadzącej zajęcia.
U Stolema sp. z o.o. nie jest organizatorem zajęć sportowych i w żadnym przypadku nie ponosi
odpowiedzialności za ich jakość i formę oraz bezpieczeństwo osób w nich uczestniczących.
5. Wstęp na salę fitness odbywa się w stroju sportowym i w czystym obuwiu sportowym.
6. Sprzęt i urządzenia znajdujące się na sali mogą być używane wyłącznie z ich przeznaczeniem.
Wszelkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń należy natychmiast zgłaszać obsłudze recepcji. Przed
przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan sprzętu sportowego oraz sprawdzić swój stan
zdrowia i sił.
7. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego korzystania ze
sprzętu. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają żadnych przeciwskazań do
wykonywania ćwiczeń i wykonują je na własną odpowiedzialność.
8. Na sali obowiązuje zakaz spożywania jakichkolwiek napojów alkoholowych. Obowiązuje zakaz
przebywania oraz korzystania pod wpływem alkoholu lub innych używek. Stan trzeźwości ocenia
obsługa.
9. Za rzeczy wartościowe pozostawione na sali fitness Centrum nie ponosi odpowiedzialności.
10. Korzystający z sali zobowiązani są dbać o porządek na sali, odkładania używanego sprzętu na
odpowiednie miejsce, nie niszczyć sprzętu i urządzeń.
11. Za szkody, wypadki oraz inne zdarzenia powstałe w czasie korzystania z siłowni
odpowiedzialność ponoszą wyłącznie osoby z niej korzystające.
12. Osoby korzystające z sali fitness ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikające z
niewłaściwego korzystania z urządzeń i z nieprzestrzegania regulaminu.
13. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą
usuwane z obiektu.
14. Sala fitness jest monitorowana.
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