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1. Sala Fitness zlokalizowana jest w budynku Basenu Brynów - obiekt wielofunkcyjny wraz 
z pływalnią zarządzanym przez Katowickie Wodociągi S.A. z siedzibą w Katowicach przy 
ul. Obrońców Westerplatte 89 w Katowicach (zwanym dalej Administratorem).

2. Regulamin sali fitness zwany dalej "Regulaminem" określa zasady i tryb korzystania z sali 
fitness.

3. Warunkiem korzystania z sali fitness jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego 
Regulaminu.

4. Sala fitness jest otwarta w dniach i godzinach funkcjonowania Basenu Brynów 
zamieszczonych na stronie internetowej obiektu oraz na drzwiach głównych wejścia 
do budynku.

5. Korzystanie z sali fitness odbywa się po uzgodnieniu z Administratorem w oparciu 
o obowiązujący harmonogram.

6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu, jak i sali fitness winny bezwzględnie 
podporządkować się poleceniom, wskazówkom lub uwagom pracowników Administratora 
obiektu.

7. Warunkiem korzystania z sali fitness jest wniesienie opłaty zgodnej z cennikiem w recepcji 
Basenu Brynów.

8. Z sali fitness mogą korzystać:

- młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, trenera lub instruktora,

- zawodnicy klubów i sekcji sportowych pod nadzorem instruktora lub trenera,

- zorganizowane grupy zakładów pracy, instytucji, organizacji wyłącznie pod 
nadzorem osoby wskazanej przez organizatora zajęć, jak i odpowiedzialnej za 
grupę korzystającą z usług sali fitness,

- osoby, które wykupiły bilet, karnet lub biorą udział w organizowanych zawodach,

- grupy zorganizowane wyłącznie pod nadzorem opiekuna,

- osoby do 18 roku życia mogą przebywać na sali fitness wyłącznie za zgodą rodzica 
lub opiekuna prawnego.

9. Z sali fitness nie mogą korzystać osoby:

- których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków 
odurzających,

- z przeciwwskazaniami lekarskimi,

- osoby wskazane w ust. 8, które przebywają na terenie sali fitness bez nadzoru osób 
wskazanych w tym ustępie.
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10. Obowiązkiem osób korzystających z sali fitness jest pozostawienie okryć wierzchnich 
i obuwia w szatni, założenie właściwego zmiennego obuwia sportowego oraz odzieży 
sportowej.

11. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych 
znajdujących się na wyposażeniu sali oraz utrzymać czystość i porządek na terenie sali, 
szatni i w pomieszczeniach sanitarnych.

12. Przebywającym na terenie sali fitness zabrania się:

- sprzedaży, podawania lub spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, 
stosowania środków odurzających lub używania źródeł ognia,

- wnoszenia butelek szklanych oraz jedzenia,

- korzystania ze sprzętu uszkodzonego lub niesprawnego technicznie,

- zaśmiecania terenu sali fitness,

- niszczenia wyposażenia sali fitness.

13. Osoby korzystające z sali fitness oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:

- punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,

- zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów,

- przestrzegania przepisów bhp, p.poż i porządkowych określonych przez 
Administratora,

- podporządkowania się poleceniom, uwagom i wskazówkom pracowników 
Administratora,

- odłożenia urządzeń/sprzętów na miejsce jego usytuowania po zakończeniu 
ćwiczeń.

14. O wszelkiego rodzaju awariach, usterkach lub szkodach powstałych w trakcie użytkowania 
należy powiadomić osobę upoważnioną: nauczyciela, trenera lub pracownika 
Administratora obiektu.

15. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie Regulaminu sali fitness odpowiedzialni 
są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych.

16. Przed przystąpieniem do zajęć, prowadzący powinien sprawdzić stan techniczny 
znajdującego się na wyposażeniu sprzętu - usterki niezwłocznie zgłosić pracownikowi 
Administratora.

17. Koszt naprawy zniszczonego mienia sali fitness ponosi osoba odpowiedzialna 
za uszkodzenia lub jego opiekun prawny, organizator zajęć lub organizator imprez 
podczas których one nastąpiły.
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18. Administrator oraz obsługa sali fitness nie ponoszą odpowiedzialności za:

- wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu,

- rzeczy osobiste wniesione na teren obiektu.

19. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi 
lub pracownikowi Administratora obiektu.

20. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy Regulaminu będą usuwane z terenu 
sali fitness oraz z obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę 
postępowania cywilnego.

21. Pracownicy Administratora obiektu mogą kontrolować wszystkie zajęcia a w razie 
uchybień zakazać korzystania z sali fitness.

22. Osoby korzystające z sali fitness uczestniczą w zajęciach i imprezach na własną 
odpowiedzialność.

23. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do pracownika recepcji.

24. Korzystanie z sali fitness jest równoznaczne z tym, że osoba akceptuje postanowienia 
Regulaminu.

Przyjął: Zarząd Spółki Uchwałą 2021-038 z dnia 2021-02-04.
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