
REGULAMIN KORZYSTANIA 
Z SALI  FITNESS i SIŁOWNI W HALI SPORTOWEJ G-2 

W BIERUNIU PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 15 
 

 
1. Siłownią i salą do fitnesu zarządza Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej BOSiR. 
2. Każdy korzystający z sal jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz 
regulaminem hali sportowej i przestrzegania ich zasad. 
3. Korzystający z sal mają obowiązek okazać dowód tożsamości pracownikowi zatrudnionemu na 
obiekcie. 
4. Sale czynne są zgodnie z harmonogramem, w godzinach funkcjonowania hali sportowej. 
5. W przypadku organizowania imprez sportowych BOSiR ma prawo do zmiany harmonogramu lub 
odwołania zajęć. 
6. Zasady odpłatności oraz stawki za korzystanie z sal określa cennik opłat zatwierdzony przez 
Burmistrza Miasta Bierunia. 
7. Osoby korzystające z siłowni muszą mieć ukończony 16 rok życia, a w przypadku sali do fitnesu  
14 rok życia. 
8. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sal tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub 
opiekuna prawnego. 
9. W salach mogą przebywać tylko osoby, które wykupiły bilet wstępu. 
10. Osoby korzystające z sal obowiązuje strój sportowy oraz czyste, zmienne obuwie sportowe. 
11. Przed przystąpieniem do ćwiczeń osoba zobowiązana jest sprawdzić stan techniczny urządzeń 
stanowiących wyposażenie sal. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych  
i mechanizmów służących do udźwigów ciężarów oraz na dokręcenie obciążników na sztandze  
i hantlach. 
12. Urządzenia do ćwiczeń należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem. 
13. Osoby korzystające z sal zobowiązane są do: 
a) utrzymania czystości, ładu i porządku, 
b) podporządkowywania się poleceniom osoby prowadzącej zajęcia lub pracownika zatrudnionego na 
obiekcie, 
c) odkładania sprzętu po zakończonych ćwiczeniach w wyznaczonym miejscu. 
14. Osobom korzystającym z sal zabrania się: 
a) dokonywania zamian ustawień na sterowniku klimatyzacji oraz używania klimatyzacji przy 
otwartych oknach i drzwiach, 
b) gwałtownego opuszczania ciężarów lub obciążeń na stosach, 
c) wykonywania ćwiczeń na urządzeniach uszkodzonych lub niesprawnych, 
d) samodzielnego naprawiania zauważonych usterek, 
e) rozkręcania hantli. 
15. W przypadku uszkodzenia urządzenia lub zniszczenia sprzętu stanowiącego wyposażenie sal  
z winy użytkownika, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń ponosi odpowiedzialność 
materialną za wyrządzone szkody. 
16. Wszelkie skaleczenia, urazy, zagrożenia, uszkodzenia sprzętu itp. należy niezwłocznie zgłaszać 
prowadzącemu zajęcia lub osobie zatrudnionej na obiekcie. 
17. Zarządzający obiektem może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień 
zakazać dalszego korzystania z sal. 
18. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu obiektu. 
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