
 
                                                                                                                          

                                                                                  

 
                                                            Załącznik Nr 2 

 

  Do Uchwały Nr 15/2016  

                                                                                                                      Zarządu Kaszubskiego Centrum 

                                                                                                            Sportowo-Rekreacyjnego 

                                                                                                 z dnia 05.08.2016 r. 

 

Regulamin 

 
Kaszubskiego Centrum Sportowo- Rekreacyjnego Spółka z o.o. w Kościerzynie 

regulujący zasady korzystania z Sali Fitness Cardio oraz Siłowni 

w Kompleksie Sportowo - Rekreacyjnym „AQUA Centrum”. 
 

Tekst ujednolicony z uwzględnieniem Aneksu nr 1 wprowadzonego Uchwalą nr 15/2016 Zarządu KCSR Sp. z o.o. w Kościerzynie. 

 

1. Sala fitness cardio oraz siłownia są integralną częścią kompleksu. 

2. Sala fitness cardio  oraz siłownia  są czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia Kompleksu. 

3. W zakresie nieobjętym niniejszym regulaminem obowiązuje Regulamin Ogólny Kompleksu. 

4. Każda osoba przebywająca na terenie siłowni lub fitness cardio, przed przystąpieniem do ćwiczeń i korzystania z urządzeń,  

zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, instrukcją BHP dla siłowni i fitness cardio, instrukcjami użytkowania i obsługi 

urządzeń i sprzętu treningowego. 

5. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z siłowni lub fitness cardio ma obowiązek zgłosić się do pracownika obsługi w celu zapoznania się 

z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń. W przypadku jego nieobecności należy zachować 

szczególne środki ostrożności. 

6. W sali fitness cardio oraz siłowni należy stosować się ściśle do poleceń pracowników obsługi kompleksu. 

7. Urządzenia w sali fitness cardio oraz siłowni są urządzeniami samoobsługowymi.  

8. Użytkownikami sali fitness cardio oraz siłowni mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie korzystające z nich jako: 

a) grupy zorganizowane z opiekunem (dotyczy tylko sali fitness cardio), 

b) klienci indywidualni 

9. Dopuszczalne jest korzystanie z sali fitness cardio oraz siłowni osób od 16 roku życia, za zgodą rodziców potwierdzoną stosownym 

oświadczeniem oraz stawieniem się rodzica z dzieckiem na pierwsze zajęcia (druk oświadczenia można otrzymać w recepcji 

/sekretariacie kompleksu lub pobrać ze strony internetowej AQUA Centrum).  

10. Wszystkich korzystających z sali fitness cardio oraz siłowni obowiązuje strój treningowy oraz czyste obuwie sportowe z białą podeszwą (lub 

inną niepozostawiającą śladów lub rys). 

11. Na terenie siłowni i fitness cardio zabrania się: 

a) wchodzenia do w/w pomieszczeń w stroju kąpielowym oraz obuwiu  innym niż sportowe   obuwie zmienne, 

b) biegania, za wyjątkiem urządzeń do tego przeznaczonych, 

c) wchodzenia na urządzenia, stanowisko obsługi oraz inne urządzenia nie służące do tego celu, 

d) używania urządzeń oraz sprzętu treningowego do innych celów niż jest przeznaczony, 

e) wnoszenia toreb, plecaków, itp., 

f) wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, 

g) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, 

h) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i środków odurzających oraz ćwiczenia pod wpływem tych środków, 

i) zachowań powszechnie uznawanych za nieprzyzwoite lub obraźliwe, 

j) niszczenia i uszkadzania wyposażenia, 

k) gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach, 

l) samodzielnego poprawiania zacinających się płyt na stosach, stosowania nietypowych blokad i zawleczek, 

m) wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. 

12. Osoba korzystająca z siłowni powinna wcześniej zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.  

13. Zaleca się aby trening rozpocząć przynajmniej 1,5 godziny po spożyciu posiłku. 

14. Przed rozpoczęciem ćwiczeń siłowych w siłowni należy przeprowadzić rozgrzewkę. 

15. Korzystanie ze sprzętu powinno się odbywać w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz  innych 

osób korzystających z sal fitness cardio i siłowni, z poszanowaniem sprzętu i sali, a także swoim zachowaniem nie należy utrudniać 

treningu innym ćwiczącym. 

16. Z urządzeń znajdujących się w sali fitness cardio oraz siłowni należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem oraz dbałością o prawidłowe 

wykonywanie ćwiczeń. 

17. O wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu urządzeń należy powiadomić pracownika obsługi kompleksu. 

18. W razie nieznajomości zasad korzystania z urządzeń należy zwrócić do pracowników obsługi kompleksu. 

19. Szczególną uwagę należy zwrócić na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów i uchwytów służących do udźwigów ciężarów. 

Również dokładnie należy zakładać tarcze na stojaki oraz gryfy do podnoszenia ciężarów. Ćwiczenie przy stojaku do podnoszenia 

ciężarów wymaga szczególnej uwagi ze strony ćwiczącego.  

20. Za przedmioty pozostawione w sali fitness cardio oraz siłowni KCSR Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności. 

21. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność  

 w wysokości 100% wartości szkody. 

22. W stosunku do osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu, zostanie zastosowany zakaz wykonywania dalszych ćwiczeń,  

a w sytuacjach wyjątkowych - nakaz opuszczenia kompleksu.  

23. Za zdarzenia i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, nieprzestrzeganiem instrukcji użytkowania 

poszczególnych urządzeń, a także nieprzestrzeganiem poleceń pracowników obsługi kompleksu, KCSR Sp. z o. o. w Kościerzynie nie 

ponosi odpowiedzialności. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Prezes KCSR 


