REGULAMIN
SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
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Administratorem siłowni na świeżym powietrzu jest Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Puławach, ul. Hauke-Bosaka 1.
Warunkiem korzystania z siłowni na świeżym powietrzu jest zapoznanie się z
poniższym Regulaminem oraz stosowanie się do jego postanowień.
Każda osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń siłowni, ma obowiązek
zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń i sposobem
wykonywania ćwiczeń.
Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń, powinny
skonsultować się z lekarzem.
Przed przystąpieniem do ćwiczeń, należy sprawdzić stan techniczny urządzenia –
ewentualne usterki należy zgłaszać administratorowi siłowni pod numerem telefonu:
81 458 62 40.
Siłownia na świeżym powietrzu jest ogólnie dostępna w godzinach od 6:00 do
godziny 22:00.
Siłownia udostępniona jest nieodpłatnie.
Osoby poniżej 14 roku życia mogą korzystać z siłowni wyłącznie w obecności
rodziców lub opiekunów prawnych.
Osoby korzystające z urządzeń siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą korzystać z siłowni wyłącznie pod
nadzorem opiekuna.
Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego regulaminu
będą usuwane z terenu siłowni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy
na drogę postępowania sądowego.
Osoby korzystające z urządzeń siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu,
narkotyków lub innych środków odurzających.
Zabrania się wnoszenia na teren siłowni wszelkiego rodzaju opakowań szklanych,
niebezpiecznych przedmiotów, środków odurzających i substancji psychotropowych.
Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania
napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających.
Na terenie siłowni nie powinno zachowywać się głośno, nieprzyzwoicie lub używać
wulgaryzmów.
Po zakończeniu ćwiczeń urządzenie z którego korzysta osoba ćwicząca winno być
pozostawione w należytym stanie technicznym, a jego otoczenie powinno być
czyste.
Osoby korzystające z siłowni ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody
wyrządzone administratorowi i osobom trzecim. Za szkody wyrządzone przez
małoletniego odpowiada jego opiekun prawny a za osoby korzystające z siłowni w
zorganizowanej grupie, organizator zajęć.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i nie świadczy
usługi depozytu.

19. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych klientów
w zakresie wizerunku do celów promocyjnych.
20. Administrator nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem
niniejszego Regulaminu. na siłowni.
21. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania siłowni można zgłaszać do
administratora siłowni.

