Załącznik nr 5 do Regulaminu głównego Ośrodka Leśna Oaza

Regulamin siłowni zewnętrznej
w Ośrodku Leśna Oaza
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Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2020 roku na terenie siłowni
zewnętrznej (zwaną dalej: „Siłownia”), zarządzanej przez Leśna Oaza Alto sp. z o.o. sp. k. i stanowi
integralną część Regulaminu głównego Ośrodka. Osoby przebywające na terenie Siłowni
potwierdzają, iż zapoznały się z Regulaminem głównym Ośrodka oraz niniejszym Regulaminem,
w pełni akceptują zawarte w nich warunki.
Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzenia.
Wszelkie usterki sprzętu należy bezpośrednio i niezwłocznie zgłaszać pracownikowi Recepcji
Ośrodka.
Osoby korzystające z urządzeń Siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.
Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z
lekarzem.
Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Siłowni.
Osoby w wieku poniżej 18 roku życia mogą korzystać z urządzeń Siłowni wyłącznie pod
nadzorem rodziców lub pełnoletnich opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
Siłownia jest nieodpłatna i dostępna w godzinach 08.00-19.00.
Każdy jest zobowiązany do wykorzystania urządzeń tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane niezgodnym użytkowaniem osoba, która
taką szkodę wyrządziła ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody.
Za rzeczy wniesione na teren Siłowni przez osoby ćwiczące, w tym przedmioty wartościowe,
Ośrodek nie odpowiada.
Zabrania się używania i przebywania na terenie Siłowni w trakcie niesprzyjających warunków
meteorologicznych (np. burz, wichur, wysokich temperatur powietrza).
Osoby korzystające z urządzeń Siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub
innych środków odurzających.
Na terenie Siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych,
przyjmowania środków odurzających, palenia tytoniu i e-papierosów.
Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu
innych osób korzystających z Siłowni, lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek.
Należy bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników Ośrodka.
Ośrodek zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
Regulamin główny Ośrodka oraz niniejszy Regulamin są dostępne do wglądu w Recepcji, na
stronie internetowej Ośrodka oraz na tablicy informacyjnej.
Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać do recepcji Ośrodka.
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