
 
   

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ I ZAJĘĆ FITNESS 

 

1. Sala gimnastyczna administrowana jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz. 

2. Sala gimnastyczna czynna jest w godzinach 08:00 – 23:00. 

3. Zmiana godzin i dni otwarcia sali jest możliwa za zgodą Dyrektora Ośrodka. 

4. Warunkiem korzystania z sali jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu. 

5. Z sali gimnastycznej korzystać mogą: 

- klienci indywidualni; 

- uczestnicy zajęć fitness; 

- grupy zorganizowane pod nadzorem instruktora lub opiekuna;  

- kluby i stowarzyszenia sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera.  

6. Za korzystanie z sali gimnastycznej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem bądź uprawnione 

na mocy umów zawartych z Dyrektorem OSiR Żoliborz. 

7. W zajęciach fitness uczestniczą wyłącznie osoby wnoszące opłaty zgodne z cennikiem usług (bilety ulgowe są 

możliwe do nabycia po okazaniu stosownego dokumentu uprawniającego do ulgi).  

8. Klient wykupujący karnet fitness akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu. 

9. Należy przestrzegać ważności karnetów. Karnety, które straciły ważność nie będą honorowane. 

Niewykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy. 

10. Zajęcia fitness odbywają się w godzinach pracy Ośrodka zgodnie z regulaminem oraz rozkładem zajęć. 

11. OSiR Żoliborz zastrzega sobie prawo do zmiany godzin funkcjonowania sali gimnastycznej, grafiku zajęć 

fitness oraz planu zajęć instruktorów. 

12. OSiR Żoliborz zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w szczególnych przypadkach, np.: choroby 

instruktora. 

13. Wszystkich uczestników zajęć fitness obowiązuje ubiór sportowy, zmienne obuwie sportowe z podeszwą nie 

pozostawiającą śladów oraz dbałość o higienę osobistą. 

14. Osobom przebywającym na sali gimnastycznej zabrania się: 

- wnoszenia i spożywania posiłków; 

- wnoszenia i spożywania alkoholu lub innych środków odurzających; 

- palenia tytoniu; 

- wprowadzania psów lub innych zwierząt, z tym zastrzeżeniem, że zakaz ten nie dotyczy psów przewodników 

dla osób niewidomych oraz psów asystujących pod warunkiem, że psy te wprowadzane są na smyczy. 

 

15. Uczestnicy zajęć odbywających się na sali gimnastycznej  mają prawo do korzystania z szatni na 10 minut przed 

ich rozpoczęciem. Ponadto  zobowiązani są do przestrzegania czystości i porządku na terenie sali 

gimnastycznej, szatni oraz pomieszczeń sanitarnych, a także do opuszczenia szatni niezwłocznie  

po zakończeniu zajęć. 

16. Wykupienie biletu/karnetu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Uczestnicy zajęć biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. 

17. Zajęcia fitness odbywają się wyłącznie w obecności instruktora. 



 
18. Osoby nieuprawnione do korzystania z zajęć nie mogą przebywać w pomieszczeniach strefy fitness,  

z wyjątkiem osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 7 oraz opiekunów osób  

z niepełnosprawnościami. 

19. Uczestnicy zajęć korzystają ze sprzętu za wiedzą i zgodą instruktora lub osoby prowadzącej zajęcia,  

a po zakończeniu ćwiczeń zobowiązani są odłożyć sprzęt na wyznaczone miejsce. 

20. Uczestnicy zajęć korzystają ze sprzętu w sposób zgodny z instrukcją instruktora. 

21. Uczestnicy zajęć mają obowiązek dbać o sprzęt, z którego korzystają, a o jego uszkodzeniach niezwłocznie 

poinformować instruktora lub osobę prowadzącą zajęcia. 

22. Osoby ćwiczące z wolnymi ciężarami zobowiązane są do zgłaszania instruktorowi potrzeby asekuracji, a także 

do asekurowania innych uczestników zajęć, o ile zajdzie taka potrzeba. 

23. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, osoby z objawami schorzeń stwarzających zagrożenie  

dla innych uczestników oraz osoby naruszające porządek publiczny, których zachowanie utrudnia prowadzenie 

zajęć i naraża innych uczestników na niebezpieczeństwo, nie mogą uczestniczyć w zajęciach fitness. 

24. Osoby niszczące sprzęt ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły.  

Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie prawni. 

25. Instruktorzy oraz osoby upoważnione przez Dyrektora OSiR Żoliborz mają nadzór nad przebiegiem zajęć  

i przestrzeganiem regulaminu. Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są podporządkować się ich poleceniom. 

26. W obliczu zagrożenia zdrowia lub życia należy niezwłocznie zawiadomić instruktora lub jakiegokolwiek 

pracownika Ośrodka. 

27. Rzeczy znalezione na terenie sali gimnastycznej należy przekazać personelowi OSiR Żoliborz. 

28. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie sali gimnastycznej oraz  szatni poza 

zamkniętą szafką (każda osoba powinna sprawdzić, czy szafka jest prawidłowo zamknięta kluczem 

magnetycznym - transporderem). 

29. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor OSiR Żoliborz. 

30. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi OSiR Żoliborz. 

 

      TEL. ALARMOWY - 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


