
 
 

REGULAMIN SALI FITNESS 

 
 

1. Każdy Gość zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu 

Sali fitness. 

2. Sala fitness czynna jest codziennie w godz.: 7:00 – 21:00. 

3. Gość może wnosić na teren Sali napoje bezalkoholowe. 

4. Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie Sali fitness posiłków. 

5. Zabrania się wstępu do Sali fitness osobom będącym pod wpływem alkoholu 

lub środków odurzających. 

6. Z Sali fitness mogą korzystać Goście hotelowi oraz osoby, które uiściły opłatę 

za wstęp w Recepcji, bądź posiadają ważny karnet. 

7. Z Sali fitness mogą korzystać osoby, które ukończyły 16 rok życia, a osoby 

młodsze tylko pod opieką opiekuna prawnego.  

8. Na Sali fitness wymagany jest strój sportowy i zmienne obuwie sportowe. 

9. Personel Hotelu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie 

jakichkolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia lub sprawności fizycznej Gość 

powinien we własnym zakresie poddać się odpowiednim badaniom lekarskim, 

aby uzyskać informacje odnośnie braku przeciwwskazań do wykonywania 

określonych ćwiczeń.  

10. Gość nie ma prawa korzystania z Sali, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby 

zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby 

przebywające w Sali.  

11. Goście zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć  

           z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.  

12.  Gość, który w czasie ćwiczeń źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast 

przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę hotelu. 

13.  Hotel nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku  

korzystania z urządzeń sportowych. 

14. Goście, korzystający z Sali zobowiązani są do zachowania porządku po 

zakończeniu ćwiczeń (odłożenie na właściwe miejsce używanych przyrządów) 

oraz czystości stanowisk (dezynfekcja stanowiska i maszyn) 

15. Gość ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie 

pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Sali. 

16. Za wyrządzone przez Gościa szkody na mieniu oraz szkody na osobie 

powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia, zniszczenia 

pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność ponosi Gość.  

17. W przypadku odnotowania przez personel Sali lub zgłoszenie przez innych 

Użytkowników zachowań Gościa, które zagrażają bezpieczeństwu innych 

osób przebywających w Sali lub mogą zaszkodzić reputacji Sali, w 



szczególności z powodu agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu 

lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, 

Personel Hotelu ma prawi wyprosić Gościa z Sali. 

18. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w związku z 

niedostosowaniem rodzaju ćwiczeń do stanu zdrowia i sprawności fizycznej 

Gościa.  

19. W przypadku zauważenia usterek  należy zgłosić ten fakt Recepcji Hotelowej. 

20. Obowiązuje zakaz wynoszenia sprzętu sportowego z Sali fitness. 

21. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie Sali fitness Hotel  nie 

ponosi  odpowiedzialności. 

22. Obsługa Hotelu  ma prawo usunąć osoby, które nie przestrzegają regulaminu. 

 


