REGULAMIN
KORZYSTANIA Z SI£OWNI ZEWNÊTRZNEJ
PRZY ZESPOLE SZKÓ£ W PIASKACH
1. Warunkiem korzystania z si³owni jest zapoznanie siê z poni¿szym Regulaminem i jego przestrzeganie.
2. Ka¿da osoba korzystaj¹ca pierwszy raz z urz¹dzeñ si³owni ma obowi¹zek zapoznaæ siê z zasadami bezpiecznego korzystania
z urz¹dzenia i sposobem wykonywania æwiczeñ, zamieszczonym na ka¿dym urz¹dzeniu.
3. Przed przyst¹pieniem do æwiczeñ nale¿y sprawdziæ stan techniczny urz¹dzenia - usterki nale¿y zg³aszaæ administratorowi
si³owni - bezpoœrednio w sekretariacie Zespo³u Szkó³ w Piaskach lub pod numerem telefonu 8152821001.
4. Si³ownia jest ogólnie dostêpna, otwarta codziennie w godzinach od 7.00 do 20.00.
5. Si³ownia udostêpniona jest nieodp³atnie.
6. Osoby poni¿ej 18 roku ¿ycia mog¹ korzystaæ z si³owni wy³¹cznie w obecnoœci rodziców lub opiekunów.
7. Osoby korzystaj¹ce z urz¹dzeñ si³owni æwicz¹ na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.
8. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przyst¹pieniem do æwiczeñ powinny skonsultowaæ siê z lekarzem.
9. Osoby naruszaj¹ce porz¹dek publiczny lub postanowienia niniejszego regulaminu bêd¹ usuwane z terenu si³owni, niezale¿nie
od ewentualnego skierowania sprawy na drogê postêpowania w sprawach o wykroczeniach.
10. Osoby korzystaj¹ce z urz¹dzeñ si³owni nie mog¹ byæ pod wp³ywem alkoholu, narkotyków lub innych œrodków odurzaj¹cych.
11. Na teren si³owni zabrania siê wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, œrodków odurzaj¹cych i substancji
psychotropowych.
12. Na terenie si³owni obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz spo¿ywania napoi alkoholowych, jak równie¿ palenia tytoniu.
13. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzêtu spowodowane niezgodnym u¿ytkowaniem osoba, która tak¹ szkodê wyrz¹dzi³a
ponosi odpowiedzialnoœæ w pe³nej wysokoœci szkody.
14. Po zakoñczeniu æwiczeñ urz¹dzenie, z którego korzysta osoba æwicz¹ca winno byæ pozostawione w nale¿ytym stanie
technicznym, a jego otoczenie powinno byæ czyste.
15. Za rzeczy wniesione na teren si³owni przez osoby æwicz¹ce, w tym przedmioty wartoœciowe, administrator si³owni nie
odpowiada.
16. Wszelkie skargi i wnioski nale¿y zg³aszaæ do administratora si³owni – Zespó³ Szkó³ w Piaskach, ul. Partyzantów 19, 21-050
Piaski tel. 815821001
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Siùownia przeznaczona jest dla dorosùych
i dzieci od 10 roku ýycia.
Mùodzieý do 18 roku ýycia powinna pozostawaã
pod opiekà rodziców lub opiekunów

Wa¿ne numery telefonów:
Telefon alarmowy 112,Komenda Policji 997, Pogotowie Ratunkowe 999, Stra¿ Po¿arna 998.

