REGULAMIN SIŁOWNI w HALI WIDOWISKO-SPORTOWEJ „LEGA”
1. Siłownia jest obiektem MOSiR w Olecku.
2. Siłownia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 6:00-22:00 oraz w soboty i w
niedziele w godz. 7:00-22:00. Zabrania się przebywania na terenie siłowni poza
wyznaczonymi godzinami otwarcia. Użytkownicy będą wpuszczani na siłownię najpóźniej
na 60 minut przed jej zamknięciem, jednocześnie użytkownicy zobowiązani są do
opuszczenia Hali Lega do godz. 22:00.
3. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający
ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z siłowni, zamknięcia jej w całości lub
części.
4. Siłownia jest przeznaczona do indywidualnej rekreacji oraz prowadzenia grupowych zajęć
rekreacyjno-sportowych.
5. Każdy korzystający z siłowni przebywa w niej na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko
związane z amatorskim uprawianiem sportu.
6. Korzystanie z siłowni może odbywać się indywidualnie lub w grupie zorganizowanej.
Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się w
Recepcji Hali Lega, pod numerem telefonu 87 520 20 48 lub pocztą elektroniczną:
centrumsportu@mosir.olecko.pl i uzgodnić warunki korzystania z siłowni. Korzystanie z
siłowni w grupie zorganizowanej regulują zapisy umowy.
7. Jednocześnie z siłowni może korzystać maksymalnie 20 osób.
8. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na siłownię ze względu na
przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających lub w przypadku, gdy ilość osób
stwarzałoby sytuacje zagrożenia dla użytkowników
9. Wstęp na siłownię odbywa się po wykupieniu biletu lub karnetu zgodnie z obowiązującym
w obiekcie cennikiem usług. Karnet upoważnia do wielokrotnego wstępu w okresie, na
który został wydany.
10. Pełna należności za korzystanie z siłowni musi zostać uiszczona przed rozpoczęciem
korzystania.
11. Wykupienie biletu lub karnetu oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do zapoznania i
przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa w obiekcie oraz podporządkowania się poleceniom obsługi.
12. Każda osoba korzystająca z urządzeń i sprzętu sportowego znajdujących się w siłowni jest
obowiązana do zapoznania się z ich instrukcją obsługi i użytkowania oraz do ich
bezwzględnego przestrzegania.
13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z siłowni,
niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o
wykroczeniach.
14. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia siłowni ponoszą odpowiedzialność materialną za
szkody, które wyrządziły.
15. Z siłowni mogą korzystać osoby:
a) pełnoletnie, tj. od 18. roku życia – samodzielnie, na własną odpowiedzialność
b) osoby małoletnie w wieku 15-18 lat – samodzielnie, na podstawie wypełnionego
oświadczenia przez opiekuna prawnego i na jego odpowiedzialność
c) osoby, które nie ukończyły 15 lat - pod bezpośrednią opieką rodziców / prawnych
opiekunów

16. Z siłowni należy korzystać w stroju oraz obuwiu sportowym (czystym, na płaskiej
podeszwie, bez kolców i kołków, nie pozostawiającym podczas użytkowania zabrudzeń, rys
itp.). Ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika.
17. Zmiana ubrania wierzchniego na strój sportowy odbywa się w szatni.
18. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy
pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, pieniądze i
przedmioty wartościowe obsługa i kierownictwo MOSiR Olecko i Hali Lega nie ponosi
odpowiedzialności.
19. Każda osoba korzystająca z siłowni powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie
przeciwwskazań do uprawiania ćwiczeń siłowych. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia
powinny korzystać z siłowni ze szczególną ostrożnością, po konsultacji ze swoim lekarzem.
20. W celu uzyskania pomocy osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie proszeni są
zgłoszenie się w recepcji.
21. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz
nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić personel obiektu.
22. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych
użytkowników siłowni oraz stanowi sanitarno-higienicznemu obiektu, w szczególności:
- przebierania się poza szatnią,
- wchodzenia w innym stroju i obuwiu niż sportowe,
- przebywanie w stanie wskazującym na stan intoksykacji,
- wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających
- palenie tytoniu i używanie otwartego ognia,
- żucie gumy i spożywanie pokarmów,
- wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych
niebezpiecznych przedmiotów,
- zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu siłowni,
- niszczenie urządzeń i wyposażenia siłowni,
- wnoszenie przedmiotów utrudniających komunikację.
23. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Kierownika Hali Lega.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku

