
REGULAMIN SIŁOWNI 

1. Poniższy regulamin reguluje zasady korzystania z pomieszczeń oraz urządzeń siłowni 

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. 

2. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z regulaminem i przestrzeganie 

zawartych w nim zapisów oraz wykupienie karnetu lub zapłacenie jednorazowej opłaty  

za wstęp. 

3. Siłownia jest czynna codziennie:  

Pon. - pt. w godz. 8.00 – 21.30 

Sob. - niedz. w godz. 16.00 – 21.30 

4. Klientem siłowni może być osoba pełnoletnia oraz osoba, która ukończyła 16 rok życia  

i posiada pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna. 

5. Zabrania się wstępu na siłownię osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających. 

6. Na siłowni wymagany jest strój sportowy oraz zmienne obuwie sportowe. 

7. Osoby ćwiczące zobowiązane są do korzystania z urządzeń i przyrządów do ćwiczeń  

w sposób odpowiedzialny, nie powodujący zagrożenia dla zdrowia własnego i pozostałych 

osób. 

8. Sprzęt do ćwiczeń powinien być wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem. 

9. Osoby niszczące wyposażenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody 

i pokrywają koszt naprawy w pełnej kwocie. 

10. Osoby korzystające z urządzeń w siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność. 

11. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować po sobie sprzęt, z którego się korzystało.  

12. W siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, e-papierosów oraz 

spożywania alkoholu i środków odurzających. 

13. Pracownicy CKiSz w Połańcu nie odpowiadają za przedmioty wartościowe pozostawione  

w szatni. 

14. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel siłowni można odebrać 

na portierni CKiSz. Rzeczy pozostawione przechowywane są przez okres 1 m-ca. 

15.  Ćwiczący powinien korzystać tylko i wyłącznie ze sprawnego sprzętu. W przypadku, gdy 

osoba korzystająca z siłowni zauważy, że sprzęt sportowy lub urządzenie sportowe mogą 

stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa, powinna niezwłocznie powiadomić pracownika 

CKiSz. 

16. Pracownicy pełniący dyżur na siłowni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem 

przepisów niniejszego regulaminu.  

17. Osoby naruszające postanowienia regulaminu będą usuwane z terenu siłowni, bez prawa 

zwrotu uiszczonej opłaty. 

18. CKiSz w Połańcu nie zapewnia fachowej opieki instruktorskiej na siłowni i nie ponosi 

odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z siłowni. 

 

 


