Zał. nr 2.

REGULAMIN STUDIO AKTYWNOŚCI – SIŁOWNIA
1. Zajęcia prowadzone są na obiekcie Krytej Pływalni przez wykwalifikowanych
instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju zajęć.
2. Korzystanie z siłowni możliwe jest tylko:
- po ukończeniu przez uczestnika 14go roku życia
- po opłaceniu wejścia,
- okazywaniu dowodu zakupu w kasie Krytej Pływalni przed każdym wejściem.
3. Młodzież od 14 do 18 tego roku życia może uczestniczyć w treningach tylko za zgodą
pisemną rodziców/ prawnych opiekunów. Przy pierwszej wizycie wymagana jest
obecność rodzica lub opiekuna. Młodzież zobowiązana jest do korzystania z siłowni
tylko podczas obecności instruktora.
4. W godzinach wyznaczonych przez Krytą Pływalnię istnieje możliwości konsultacji
z instruktorem siłowni w celu określenia indywidualnego profilu zajęć i treningów.
5. W siłowni obowiązuje zachowanie higieny osobistej i czystości.
6. W siłowni obowiązuje strój sportowy oraz obuwie czyste, zamienne, dostosowane do
określonej formy zajęć .
7. Przebrania się w odpowiedni strój należy dokonać w szatni siłowni.
8. Na terenie siłowni zabrania się:
 wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz bycia pod wpływem
alkoholu,
 palenia tytoniu,
 używania sterydów, narkotyków, a także wstępu do siłowni pod wpływem tych
środków,
 wnoszenia toreb
 wprowadzania zwierząt,
 handlu i akwizycji,
 naklejania i pozostawiania reklam
 nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za
nieprzyzwoite lub obraźliwe.
9. Osoby zamierzające skorzystać z usług siłowni zobowiązane są do uiszczenia opłaty
zgodnie z aktualnym cennikiem lub zawartą umową.
10. Koszty związane z innymi usługami świadczonymi przez Krytą Pływalnię niż wykupione
są niezależne od opłat za tę usługę. Klient zobowiązany jest zakupić je odrębnie.
11. Kryta Pływalnia zastrzega sobie prawo wyłączenia i użytkowania siłowni w przypadku:
rezerwacji, awarii, remontów, przeglądów okresowych, imprez zamkniętych oraz świąt
ustawowo wolnych od pracy lub z innych ważnych powodów.
12. Klient siłowni ma obowiązek przedstawić , na prośbę pracownik obiektu, dokument
tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych
13. Sprzętu i urządzeń siłowni należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem, instrukcjami
użytkowania oraz stosować się do informacji udzielanych przez instruktora.

14. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych
przed przystąpieniem do zajęć należy o tym poinformować instruktora/pracownika
obiektu.
15. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonywanych ćwiczeń zagrażających
zdrowiu instruktor zastrzega sobie prawo ingerencji.
16. Zabrania się ćwiczenia w sposób zagrażający innym osobom znajdującym się na terenie
siłowni.
17. Podczas ćwiczeń należy na siedziska i / lub oparcia urządzeń podkładać ręcznik.
18. Po zakończeniu danego ćwiczenia należy odłożyć sprzęt na swoje miejsce.
19. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnianych szafkach
tylko na czas pobytu w siłowni. Przedmioty wartościowe winne zostać zdeponowane
w szafkach depozytowych mieszczących się na holu Krytej Pływalni.
20. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu pracownicy Krytej Pływalni mają prawo do
wyproszenia Klienta z siłowni bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi.
21. Osoby uczestniczące w treningach winny upewnić się w Przychodni POZ co do braku
przeciwwskazań do korzystania z usług Krytej Pływalni.
22. Zakup usługi korzystania z siłowni jest traktowany jako akceptacja warunków
niniejszego regulaminu dla uczestników studio aktywności - siłownia oraz regulaminu
głównego obowiązującego na Krytej Pływalni.
23. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zajęć na siłowni należy dzwonić do biura
Krytej Pływalni (nr tel. 032-645 76 20) w dni powszednie w godzinach od 7.00-15.00
lub kontaktować się drogą mailową (aquaplanet@aquaplanet.com.pl ) .
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