
Regulamin korzystania z siłowni 
 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z siłowni znajdującej się w budynku krytej 

pływalni Zespołu Basenów Wolbrom, będącej pod zarządem Domu Kultury  
w Wolbromiu, ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom, 

2. Korzystanie z siłowni ma charakter bezpłatny. 
3. Z siłowni korzystać można w godzinach pracy krytej pływalni. 
4. Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo do zmiany godzin udostępniania siłowni, 

lub wyłączeniu jej z użytkowania z ważnych przyczyn. 
5. Osoby przebywające na terenie obiektu, są zobowiązane do zakupu biletu wstępu na 

obiekt, zgodnie z obowiązującym cennikiem, jak również do przestrzegania 
obowiązujących regulaminów na terenie obiektu. 
 

Zasady korzystania z siłowni 
1. Warunkiem korzystania z siłowni jest posiadanie dobrego stanu zdrowia bez 

przeciwwskazań medycznych do udziału w tego typu aktywności.  
2. Użytkownik korzysta z siłowni na własną odpowiedzialność. Zakup biletu wstępu na 

obiekt, oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka jakie 
wiąże się z korzystaniem z siłowni, w tym zagrożenie wypadkami, możliwości 
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, dobrowolnie i świadomie zdecydował się 
podjąć to ryzyko. 

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na siłownie jakichkolwiek dodatkowych 
przedmiotów np. urządzeń rejestrujących, szklanych naczyń i butelek. 

4. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach 
oraz w innych miejscach na terenie siłowni.  

5. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po wstępnym instruktażu. 
6. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi 

obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.  
7. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się 

poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni. 
8. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia 

kontuzji. 
9. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami w sposób 

bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu 
i sali.  

10. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia wszelkie usterki, uszkodzenia 
sprzętu i przyrządów należy zgłaszać pracownikom obiektu.  

11. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. 
12. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko 

zgodnie z ich przeznaczeniem.  
13. Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w miejscu, 

w którym zostały one ustawione. 
14. Zabrania się korzystającym z siłowni przestawiania urządzeń treningowych, 

wprowadzania regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu. 
15. Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własną odpowiedzialność. 



16. Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe, z których korzystano winny być 
pozostawione w należytym stanie technicznym. 

17. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone 
przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni. Za szkody wyrządzone przez osoby 
niepełnoletnie odpowiada opiekun grupy lub rodzice. 

18. Nie wskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.  
19. Ćwiczenia z większym obciążeniem wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub 

instruktora/trenera.  
20. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko. 

 
Postanowienia końcowe 

1. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na 
terenie obiektu przepisów, zostaną wyproszone z obiektu bez prawa do zwrotu 
uiszczonych opłat. 

2.  Skargi i wnioski można składać obsłudze obiektu, lub Dyrektorowi Domu Kultury  
w Wolbromiu. 

3. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą 
rozpatrywane i rozstrzygane przez Dyrektora Domu Kultury w Wolbromiu. 

4. Dom Kultury w Wolbromiu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji 
niniejszego regulaminu.  

5. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga podmiot zarządzający.  
 


