
Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Dyrektora  Ośrodka Sportu      
                 i Rekreacji w Sędziszowie  Nr 26/2018 
                              z dnia  16 marca 2018 roku 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Siłownia jest czynna w dniach i godzinach pracy OSiR.
2. Przed skorzystaniem z siłowni należy zapoznać się z regulaminem.
3. Wszystkie  osoby  korzystające  z  siłowni  winny  obowiązkowo  podporządkować  się

przepisom regulaminu.
4. Zabrania się wstępu na siłownię  osobom będącym pod wpływem alkoholu i środków

odurzających.
5. Zabrania się spożywania oraz wykonywania zastrzyków w szatni i na terenie siłowni ze

środków dopingujących, (np. sterydy).
6. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu mogą być usuwane z obiektu.
7. Wszystkich korzystających z urządzeń treningowych obowiązuje strój i czyste, zmienione

przed zajęciami obuwie sportowe.
8. Klientem siłowni może zostać osoba pełnoletnia.
9. Z  zastrzeżeniem pkt.  10  osoby  niepełnoletnie  po  ukończeniu  16  go  roku  życia  mogą

korzystać  z  siłowni  tylko   w  przypadku  przedłożenia  pisemnej  zgody  rodziców  bądź
opiekunów prawnych   na korzystanie z siłowni. Takie osoby dodatkowo potwierdzają na
piśmie zapoznanie się   z niniejszym Regulaminem.

10. Ograniczenie o którym mowa wyżej nie dotyczy osób niepełnoletnich, które w ramach
zajęć  wychowania  fzycznego,  w  godzinach od 800 do  1500  ,  mogą korzystać  z  siłowni
w  grupach  zorganizowanych  i   pod  nadzorem  nauczycieli  wychowania  fzycznego,
biorących za nie odpowiedzialność.

11. Jednocześnie  w  siłowni  może  przebywać  i  korzystać  z  urządzeń  nie  więcej  osób  niż
występujących w niej stanowisk i urządzeń siłowych.

12. W siłowni obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa
zawartych w regulaminie siłowni.

13. Wszystkie  uszkodzenia  urządzeń siłowych należy  zgłaszać  w kasie  bądź  pracownikowi
zaplecza sportowego OSiR.

14. Pomieszczenie siłowni jest objęte monitoringiem.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

1. Ćwiczący musi posiadać i rozkładać w trakcie ćwiczeń ręcznik wszędzie tam, gdzie ciało
osoby ćwiczącej styka się bezpośrednio z ławką lub siedziskiem maszyny.

2. Klienci  zobowiązani  są  wykonywać  ćwiczenia  bezpiecznie,  tzn.  ćwiczyć  z  takimi
obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.

3. Przed  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 upoważnionej osobie
w kasie.

4. Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w miejscu,
w którym zostały one ustawione.

5. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i współćwiczących, ćwicz z asekuracją, np. wolna sztanga.
6. Aby uniknąć kontuzji bądź uszkodzenia urządzenia siłowego, przy wykonywaniu ćwiczeń

powrotnych, stosujemy siłę oporu mięśni.
7. Zabrania  się  korzystającym  z  siłowni  przestawiania  urządzeń  treningowych,

wprowadzania regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.
8. Po  zakończeniu  ćwiczeń,  urządzenia  treningowe,  z  których  korzystano  winny  być

pozostawione w należytym stanie technicznym.
9. Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własną odpowiedzialność.
10. OSiR nie zapewnia fachowej opieki instruktorskiej na siłowni.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY

1. Za  przedmioty  wartościowe:  gotówkę,  karty  płatnicze,  telefony  komórkowe  itp.
pozostawione w szatni lub siłowni, OSiR nie ponosi odpowiedzialności.

2. Za  zniszczenia  lub  uszkodzenia  sprzętu  spowodowane   użyciem  go  niezgodnie
z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100 % wartości szkody.

3. Za  wypadki  i  zdarzenia  wynikające  z  nieprzestrzegania  regulaminu  siłowni  i  zaleceń
dotyczących bezpieczeństwa, OSiR nie ponosi odpowiedzialności.

Amatorskie i wyczynowe uprawianie sportu niesie ze sobą ryzyko urazów, obrażeń i szkód.
Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje ich uniknięcia. Ryzyko związane z

korzystaniem z obiektu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi
odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie, jak i na mieniu, wynikłe z korzystania z

urządzeń, jako związanymi z ryzykiem sportowym.

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJACE NINIEJSZEGO REGULAMINU BĘDĄ USUWANE Z TERENU
OBIEKTU PRZEZ SŁUŻBY DOZORU LUB POLICJĘ.

ZARZĄDCA NIE ODPOWIDA ZA SZKODY: OSÓB I MIENIA

Telefony alarmowe: 
Straż pożarna tel. 998;
 Policja tel. 997;
Pogotowie ratunkowe tel. 999; 
Ogólna pomoc Tel. 112 


