
REGULAMIN SIŁOWNI GOK GORZYCE

I. CZĘSC OGOLNA

l. Siłownia jest czynna rv drriach i ,eodzirrach ściśle określollych przez COK.

2. Przed skorzystaniem z siłowni należ1l się zapoznać z regtrlaminem.

3. Wszystkie osoby korzystające z siłowlli rvintlv obowiązkowo podporządkowac się przepisorn regulaminLl oraz
zalecęnioln opiekurra siłowrli.

4. Osoby naruszające porzalek i przepis1 regtr latllillLt-rnogą być Llstlwane z obiektLr.

6, Osoby pod wpł_vwem alkoholLr rlie nla_ią prari,a korzvstac z siłorvrri.

1. W siłoivni obowiązLrje bezrr,zgledrle przestrze9atlie zaleceri dot1 czącr,cIl bezpieczerlstua za\\art\-ch

ri reSLllalnitlic,iłoritti.

:i II. ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

l. ZakLrp karlletu lLrb ,,vejściorrki lla siłorvnie Jest jednocześrlie ośrviadczeIlietn o zapozllalliu się

z regu lat-1,1 illenl s iłorvn i.

]. Cena karnettt oraz r,ve_jściol,vki trstalolla jest Zarza_dzetlietll D;*rektora COK.

3. Clviczap_v- rnusi posiaclac rv trakcie cr,liczeń ręczllil<. ktorv pori,iIlien rozkładać rla oparciach Llrząclzeń.

4.Crviczapyrłusi posiadaćstrojspofto\\\ icz;stezn'ieIlioIleobLrrviespoftowe,

j. Przed rozpoczęciem ćrviczeń na Ltrza_dzeIliach treningowvch dla zacliolvania bezpieczetistlva. korz1 stajacr winien

sprarldzić stan techlliczIlv urza_dzellia. z l<tórego będzie 1,ot,zrstll irr przrpadkLr zaLlirazeIlitt tlstel,eli zqłosić ten fakt

-,picktttltlrr i siIori Ili.

6. Cri,iczenia l-}a poszczegolrrl,ch Llrządzerliach trellitlgolvych llalezr wvkotlrwac lr,trriejscLt. rv litórvlll zostałr clIle

_ _ 
ustarv iolle.

* l. Zabrarlia się iicrz;-stając}"m z silolr,rli przesta\\iallia Lll,ze.clzeli tretlillgouvch. ri,prorvaclzallia regLrlac.j i. które lnoeą
zagl, ażac bezp i ecze tl stw.r.

8. Po zakończeniLt cwiczeti. urządzerlia trelrilrgolve. z którvch korzvstatro willllv br-c pozostarr,iotle

lv tlalezvtvtł stanie techniczn.u.'m. rlatoIniast obci:Lzenia od]ozorle na przęznaczt,lnv do tego stojak,

9. Osob;- korz1,,st,.jape zurzalzeń tretritlgor,vvch czvrliąto Ila lvłasnąodporviedzialnośc.

l0. GOK tlie zaper,vt-lia indvwidLralnej opieki instruktorskiej na siłovvni.

lII. ODPOWIEDZIALNOSC I KARY

l.Zaprzedrlriotv wartościorve. gotor,vke. l<anr płatnicze. teletorl_r kornór,korve itp, pozostali,ione w si,lorrni-COK llie
pollc-ls i odpowiedzi al nośc i.

2. Za a,liszczętlię lub uszkoclz_eIlie sprzętu spor.voclolvaIle Ltzr cietn go niezgoclnie z instrLrkcją uzy,tkor,r,arlia.

oborviązuje odpłatność w wysokosci l00% rvaftości szkod;",

3, Za rvypadki izdarzenia wynika.iące z llieprzestrzegania regttlatnintt siłowrli i zaleceli dot1,,czących bezpieczeństrva -
COK nie ponosi odporviedzialnosci. D yREKTo R
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