Regulamin korzystania z siłowni
1. Z siłowni mogą korzystać osoby, które posiadają ważny karnet lub wykupiły jednorazowe
wejście na siłownię.
2. Klient wykupujący karnet na siłownię akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego
regulaminu.
3. Wykupiony bilet lub karnet nie uwzględnia ubezpieczenia.
4. „Skarpa” Centrum Sportu oferuje możliwość wykupienia wejść jednorazowych oraz karnetów
kwotowych zgodnie z cennikiem dostępnym w kasie siłowni.
5. Wstęp na siłownie zezwala się od 16 roku życia za dostarczeniem podpisanego oświadczenia
zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
6. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z siłowni ma obowiązek zgłosić się do pracownika
obecnego na siłowni w celu zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń
i sposobem wykonywania ćwiczeń.
7. Każdą osobę przed wejściem na siłownię obowiązuje zmiana obuwia.
8. Każda osoba korzystająca z siłowni otrzyma na czas zajęć kluczyk do szafki w szatni.
9.vZagubienie kluczyka wiąże się z pobraniem opłaty przez „Skarpa” Centrum Sportu
w wysokości 30 złotych w celu wymiany zamka.
10. Wszelkie torby i ubrania powinny być pozostawione w szatni.
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12. Zezwala się na korzystanie z siłowni osobą nie mających przeciwwskazań. Osoba mająca
wątpliwości w stosunku do swojego stanu zdrowia powinna zasięgnąć opinii lekarza.
13. W pomieszczeniach siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i spożywania alkoholu.
14. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych
środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
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16. „Skarpa” Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem nie
stosowania się do regulaminu, programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę hali.
17. Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli,
sztang i talerzy sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń
przedmioty.
18.vPrzed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa,
korzystający, winien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał

i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt pracownikowi siłowni.
19. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie
z ich przeznaczeniem.
20.vZabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie
uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać pracownikowi siłowni.
21. Wskazane jest przynoszenie ze sobą ręcznika.
22. Nie wolno wnosić do siłowni szklanych i otwartych naczyń oraz ostrych metalowych narzędzi.
23. „Skarpa” Centrum Sportu nie odpowiada za brak miejsca na urządzeniach siłowych
spowodowany nadmierną ilością ćwiczących osób.
24. Przy wykonywaniu ćwiczeń sztangą bądź hantlami o znacznym ciężarze obowiązkowa jest
asekuracja drugiej osoby.
25. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po
zakończonych ćwiczeniach.
26. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia sali bądź sprzętu sportowego poprzez użyciem go
niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
27. Za wszelkie szkody powstałe na terenie siłowni z winny ćwiczącego odpowiada ćwiczący.
28. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu siłowni i zaleceń
pracownika siłowni dotyczących bezpieczeństwa oraz zawartych w instrukcjach obsługi
poszczególnych
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29. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, karnet na siłownię
może zostać unieważniony, bez zwrotu gotówki.
30.vOsoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane
z siłowni.
31. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
innych regulaminów obowiązujących na terenie Hali.
32.vAby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez „Skarpa” Centrum Sportu prosimy
o pozostawienie pełnych danych odbiorcy oraz o poinformowanie kasjerki w momencie sprzedaży
usługi. Faktury wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi - do odbioru w recepcji „Skarpa”
Centrum Sportu.
33. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać pisemnie w recepcji.
34. Firma „Natura-Flos” Spółka z o.o. - „Skarpa” Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności za
wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu
35. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.06.2010r.

