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                                                         Załącznik nr 1 

                                                                                                           Do Uchwały nr 12/2020 z dnia 20.10.2020 r. 

                                                                                       Zarządu Kaszubskiego Centrum 

                                                                                              Sportowo-Rekreacyjnego Sp. z o.o. 

                                                          w Kościerzynie 

 

Regulamin 

 
organizacji  zajęć sportowych w salach siłowni i fitness cardio w Kaszubskim Centrum Sportowo-

Rekreacyjnym Sp. z o.o. w Kościerzynie w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

 
Zasady Ogólne 

 

1. Zajęcia sportowe w salach siłowni i fitness cardio odbywają się w godz. 9.00 – 21.00  

od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godz. 9.00 – 18.00, pod nadzorem instruktora. 

2. Zajęcia są podzielone na bloki czasowe  po 1 godz. 30 min.  od poniedziałku do piątku oraz po 

1 godz. 45 min. w sobotę.  Po nich następuje 15 minutowa  przerwa w celu zachowania odstępu 

czasowego miedzy wchodzącymi  i wychodzącymi oraz w celu przeprowadzenia dezynfekcji 

sprzętu. 

3. Klient jest zobowiązany do punktualnego przychodzenia na zajęcia sportowe oraz wychodzenia 

zgodnie z obowiązującym harmonogramem. 

4. Rezerwacja na wybrane zajęcia prowadzona  jest w recepcji Kompleksu po zgłoszeniu 

telefonicznym (058 680 25 99) lub osobistym. Możliwa jest rezerwacja najpóźniej na 10 min przed 

rozpoczęciem zajęć. Po tym czasie miejsca zarezerwowane wcześniej zostają uwolnione  

i przeznaczone dla kolejnych oczekujących osób. 

5. Chętni z korzystania z zajęć sportowych mogą dokonać rezerwacji z tygodniowym wyprzedzeniem 

i tylko na jedne zajęcia z rzędu w ciągu dnia, aby nie blokować miejsca innym użytkownikom. 

6. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, jeśli nie mogą Państwo przybyć na zajęcia danego dnia, 

prosimy o odwołanie rezerwacji najpóźniej na 2 godziny przed zajęciami. 

7. Za zgodą instruktora Istnieje możliwość przechodzenia między salami ćwiczeń w danym bloku 

czasowym, jeżeli nie został wyczerpany limit osób w danej sali. 

8. Na zajęciach sportowych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. 

 

Bezpieczeństwo 

 

1. Przed rozpoczęciem zajęć sportowych instruktor prowadzący zajęcia weryfikuje liczbę osób 

uczestniczących w zajęciach (10 osób w sali siłowni i 5 w Sali fitness cardio) i omawia zasady 

bezpieczeństwa obowiązujące w czasie ćwiczeń. 

2. Dla uczestników zajęć sportowych Kompleks zapewnia środki do dezynfekcji rąk i sprzętu 

sportowego. 

3. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych i korzystające ze sprzętu sportowego są obowiązane 

do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając zajęcia sportowe. 

4. Nie jest wskazane spóźnianie się klienta na zajęcia grupowe, które już się rozpoczęły. Instruktor ma 

również prawo  odmówić wejścia na salę klientowi, który opuścił cześć rozgrzewki zajęć grupowych 

(czyli pierwsze 5-8 min). 

5. Klient jest zobowiązany do poinformowania instruktora zajęć grupowych o ewentualnych urazach, 

które ograniczą aktywność fizyczną na zajęciach. 

6. Na zajęciach grupowych obowiązuje odpowiedni do typu zajęć strój sportowy. 

7. Dozwolone są napoje tylko w butelkach plastikowych oraz w bidonach. 

8. Zabronione jest używanie sprzętu na  zajęciach grupowych bez uprzedniej konsultacji 

i zgody instruktora. 

                                                                                                                       Prezes KCSR
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