
Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr XXXVI/2011

Burmistrza Pyzdr z dnia 17.10.2011 r.
Regulamin siłowni przy obiekcie sportowym ,,Orlik2012” w Pyzdrach

1. Siłownia otwarta jest od poniedziałku do soboty.
2.  Od  godziny  8.00-14.30  siłownia  udostępniana  jest  przede  wszystkim  na  realizacje  zadań 
dydaktycznych  w  zakresie  wychowania  fizycznego  młodzieży  uczącej  się  w  placówkach 
oświatowych na terenie Gminy Pyzdry.
3.  Od  godziny  15.00  do  21.00  wejście  na  siłownie  mogą  mieć  osoby  prywatne  lub  grupy 
zorganizowane tylko po uprzednim uzgodnieniu tego z pracownikiem siłowni.
4. Ostatnie osoby mogące wejść do siłowni będą wpuszczane na obiekt godzinę przed zamknięciem 
siłowni.
5.  Warunkiem  wejścia  do  siłowni  jest  zapoznanie  się  z  regulaminem  i  jego  przestrzeganie, 
uiszczenie opłaty oraz podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia.
6.  Klientem siłowni  może zostać osoba pełnoletnia  oraz osoba która  ukończyła  16 rok życia  i 
posiada pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
7. Wchodząc do siłowni osoby ćwiczą na własną odpowiedzialność.
8.  Grupy  szkolne  i  zorganizowane  (do  15  osób)  mogą  przebywać  na  siłowni  wyłącznie  pod 
nadzorem opiekuna, instruktora (nauczyciela wychowania fizycznego), który jest odpowiedzialny 
za porządek i ćwiczenia w podległej mu grupie.
9. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.
10. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
11.  Osoby  wchodzące  do  siłowni  zobowiązani  są  do  bezwzględnego  respektowania  poleceń 
instruktora siłowni.
12. Osoby ćwiczące powinny mieć ubranie sportowe i buty treningowe na zmianę.
13. Każdy ćwiczący w siłowni powinien przebrać się w szatni.
14. Pracownicy obiektu nie odpowiadają za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.
15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą wypraszane z siłowni.
16. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia siłowni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, 
które wyrządziły.
17.  Pracownicy mogą kontrolować wszystkie  zajęcia,  a  w razie  stwierdzenia  uchybień  zakazać 
dalszego korzystania z siłowni.
18. Wyżej  wymienione osoby sprawują również ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego 
regulaminu,  dlatego  wszystkie  osoby  przebywające  na  terenie  siłowni  zobowiązane  są  do 
podporządkowania się ich nakazom.
19. Każda osoba, która wchodzi do siłowni pierwszy raz ma obowiązek zgłosić się do pracownika 
obsługi  w  celu  zapoznania  się  z  zasadami  bezpiecznego  korzystania  z  urządzeń  i  sposobem 
wykonywania ćwiczeń.
20.  Użytkownicy  zobowiązani  są  wykonywać  ćwiczenia  bezpiecznie  tzn.  ćwiczyć  z  takimi 
obciążeniami nad którymi są w stanie sami zapanować.
21. Wszystkie usterki sprzętu, a także urazy ciała należy natychmiast zgłosić Animatorowi.
21. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenie na 
właściwe miejsce używanych przyrządów) oraz czystości stanowisk.
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