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REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEJ SIŁOWNI W LUBSZY  

 

1. Gminna Siłownia jest zlokalizowana w Lubszy przy ul. Szkolnej 4. Przeznaczona jest dla 

wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Lubsza do nieodpłatnego korzystania. 

 

2.   Siłownia czynna jest w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach od 1600 do 2000. 

Obiekt jest nieczynny w czasie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia oraz w inne 

święta państwowe. 

 

3. Każda osoba korzystająca z Siłowni jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami 

regulaminu obowiązującego na jej terenie i podporządkowanie się jego zapisom.  

 

4. Każdy korzystający z obiektu przebywa w nim na własną odpowiedzialność i ponosi 

ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.    

 

5.  Z siłowni mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 lat – samodzielnie na własną 

odpowiedzialność.  

 

6. W Siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.  

 

7.  Zabrania się korzystania z Siłowni przez osoby: 

a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków 

odurzających, 

b)   z przeciwwskazaniem lekarskim. 

 

8.  Osoby korzystające z Siłowni zobowiązane są do: 

a) zakładania stroju sportowego i czystego, zmiennego obuwia sportowego, 

b) przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie używania przyrządów sportowych będących 

na wyposażeniu Siłowni, 

c) utrzymania czystości i porządku na terenie Siłowni i w pomieszczeniach sanitarnych.  

d)podporządkowanie się poleceniom pracowników Siłowni odpowiedzialnych                        

za funkcjonowanie obiektu. 
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9. W Siłowni nie wolno: 

a) palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających, 

b) wnosić i używać opakowań i innych przedmiotów ze szkła, 

c) wnosić i używać sprzętu nie będącego sprzętem sportowym, 

d) wprowadzać zwierząt, 

e) korzystać z urządzeń i wyposażenia w sposób zagrażający bezpieczeństwu. 

 

10. Osoby korzystające z Siłowni zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po 

zakończonych ćwiczeniach. 

  

11. O wszelkiego rodzaju usterkach i awariach należy niezwłocznie powiadomić pracownika  

Siłowni.  

 

12. Za szkody i zniszczenia powstałe w czasie korzystania z Siłowni odpowiedzialność 

materialną ponoszą wyłącznie osoby z niej korzystające. 

 

13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane 

z terenu Siłowni ze skutkiem natychmiastowym. 

 

14. Za wartościowe przedmioty pozostawione w obiekcie administrujący Siłownią nie 

ponoszą odpowiedzialności. 

 

15. Regulamin podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Lubsza, oraz umieszczenie na tablicy informacyjnej w Siłowni.  

 

 

 

Zatwierdzam     

 

WÓJT 

/-/Bogusław Gąsiorowski   


