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1. Sala fitness znajduje się na terenie Hali wielofunkcyjnej zlokalizowanej przy ul. Mianowskiego 

2B, 51-605 Wrocław, jej administratorem jest Klub Sportowy „AZS Wrocław” Akademickiego 

Związku Sportowego we Wrocławiu.  

2. Przed wejściem na salę należy obowiązkowo zapoznać się z Regulaminem oraz stosować się do 

jego zapisów. 

3. Na sali obowiązuje bezwzględny zakaz: 

− palenia tytoniu, spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie 

działających substancji, przebywania w stanie nietrzeźwym; wnoszenia i 

spożywania jedzenia, wstępu na salę z gumą do żucia; 

− wprowadzania zwierząt; 

− zaśmiecania sali, niszczenia sprzętów;  

− zakłócania porządku;  

− wnoszenia na salę materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności 

takich jak: butelki, puszki, kubki itp. wykonanych z kruchego pękającego lub 

twardego materiału, materiałów pirotechnicznych, zapalających. 

4. Użytkownikiem sali fitness mogą być: 

a. grupy szkolne i studenckie pod opieką osoby prowadzącej zajęcia;  

b. grupy zorganizowane;  

c. klienci indywidualni (osoby niepełnoletnie pod warunkiem obecności 

pełnoletniego opiekuna). 

5. Osoby korzystające z sali są zobowiązane do: 

− dokonanie opłaty za korzystanie z sali zgodnie z obowiązującym cennikiem; 

− korzystania z niej w sposób odpowiadający przeznaczeniu i przy przestrzeganiu 

obowiązującego Regulaminu, ochrony przeciw pożarowej, bezpieczeństwa, higieny pracy 

i ochrony mienia; 

− korzystania z sali w stroju sportowym oraz zmiany obuwia w szatni na czyste obuwie 

sportowe z białą podeszwą (lub inną nie pozostawiającą śladów i rys), a także 

pozostawienia toreb i innych rzeczy w szatni; 

− korzystania ze sprzętu znajdującego się na sali zgodnie z zaleceniem prowadzącego 

zajęcia oraz ich przeznaczeniem w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o 

bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali – ze względów bezpieczeństwa 

zabrania się kopania i rzucania sprzętem po sali; 

− używania ręcznika w trakcie wykonywanych ćwiczeń na matach; 

− po zakończeniu zajęć pozostawiania po sobie porządku i odkładania przyborów do 

ćwiczeń w wyznaczone miejsca; 

− wszelkie uszkodzenia sprzętu należy bezzwłocznie zgłaszać recepcji Hali; za zniszczenia 

lub uszkodzenia sprzętu spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem obowiązuje 

odpłatność za jego naprawę lub wymianę w wysokości 100% wartości szkody. 

6. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów BHP. 
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7. Za bezpieczeństwo osób korzystających z sali odpowiedzialni są opiekunowie grup i 

prowadzący zajęcia. 

8. W zajęciach prowadzonych na sali fitness mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań 

lekarskich do uprawiania sportu; osoby wykonujące ćwiczenia rehabilitacyjne lub korekcyjne są 

zobowiązane do zapoznania instruktora lub prowadzącego zajęcia o rodzaju schorzenia. 

9. Obsługa techniczna obiektu montuje i demontuje dodatkowe wyposażenie tj. stoły do tenisa 

stołowego. 

10. Użytkownicy sali są zobowiązani do jej opuszczenia na 5 minut przez zakończeniem 

rezerwacji. Czas ten jest przeznaczony na uporządkowanie sali przez obsługę obiektu, 

dezynfekcję sprzętu itp. 

11. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie sali fitness oraz w szatniach Klub nie 

ponosi odpowiedzialności. 

12. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu – Klub nie 

ponosi odpowiedzialności. 

13. W razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu osób 

przebywających na sali, należy postępować zgodnie z zasadami ewakuacji obiektu i bezwzględnie 

stosować się do poleceń osoby prowadzącej w danej chwili zajęcia lub osób odpowiedzialnych za 

akcję ewakuacyjną. 

14. Wszystkie osoby przebywające na terenie sali fitness są zobowiązane do podporządkowania 

się nakazom obsługi. Upoważnieni pracownicy Klubu mogą kontrolować zajęcia, a w razie 

stwierdzenia uchybień zakazać korzystania z sali fitness. 

15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z 

terenu ośrodka „Gem” niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania 

administracyjnego. 

16. Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor Obiektów Sportowych Klubu Sportowego „AZS Wrocław”. 

17. Regulamin obowiązuje od 1.09.2021r. 

 

 


