
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI 

 

1.    Do korzystania z siłowni i jej urządzeń treningowych uprawnione                      

są osoby, które dokonały opłaty według obowiązującego cennika.                    

Dowód opłaty bądź karnet należy każdorazowo okazać przy wejściu na 

siłownię. 

2.    Osoby korzystające zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania 

niniejszego regulaminu. 

3.    W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące. 

4.    Osoby korzystające z siłowni powinny dla własnego bezpieczeństwa 

wykonać badania lekarskie celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do 

uczęszczania na siłownię. Klienci bez powyższych badań ćwiczą na 

własna odpowiedzialność. 

5.    Osoby wykonujące ćwiczenia rehabilitacyjne korekcyjne zobowiązane są 

do zapoznania instruktora lub prowadzącego zajęcia o rodzaju schorzenia. 

6.    Instruktor ma prawo przerwać ćwiczenia jeśli zauważy, że stan zdrowia 

osoby ćwiczącej nie pozwala na dalsze kontynuowanie ćwiczeń. 

7.    Wszystkich korzystających z siłowni obowiązuje strój i obuwie sportowe. 

8.    Ćwiczący zobligowani są do bezwarunkowego podporządkowania się 

poleceniom instruktora bądź osoby odpowiedzialnej za siłownię. 

9.    Po zakończeniu prób, należy uprzątnąć stanowisko w sposób zalecony  

przez instruktora. 

10. Ze względu na higienę oraz zalecenia konserwacyjne sprzętu obowiązkowe 

jest używanie ręczników, które kładziemy na używane stanowiska do 

ćwiczeń. 

11. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie siłowni oraz szatni 

siłownia nie odpowiada. Istnieje możliwość pozostawienie w/w 

przedmiotów w depozycie  u instruktora siłowni. 



12. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych należy 

zapoznać się z instrukcją użytkowania i obsługą danego urządzenia 

13. Szczególna uwagę należy zwracać na stan techniczny mechanizmów 

służących do udźwigów ciężarów. Ćwiczenie przy sztaludze wymaga 

szczególnego nadzoru. Przed przystąpieniem do ćwiczeń trenujący 

powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia. 

14. W przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek należy zgłosić ten fakt 

instruktorowi lub innej osobie upoważnionej.  

15. W siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów 

alkoholowych, narkotyków, środków odurzających oraz  wykonywania 

ćwiczeń pod wpływem tych środków. Niezastosowanie się do powyższego    

zakazu spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z siłowni.  

16.  Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów, sztang i sztangielek. 

17.  Za zniszczenia lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go 

niezgodnie  z instrukcją użytkowania obowiązuje odpłatność w wysokości 

100% wartości szkody. 

18.  Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu siłowni 

oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa siłownia nie odpowiada. 
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