REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI DAMSKIEJ
W DOMU STUDENCKIM NR 1 „RUMCAJS”
Siłownia czynna jest w godzinach 6:00‐22:00.
§1
Zasady ogólne:
1. Możliwość pobierania klucza do siłowni, mają tylko i wyłącznie mieszkanki
Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej.
2. Z słowni mogą korzystać wszystkie kobiety mieszkające na Osiedlu Studenckim
Politechniki Krakowskiej.
3. W wyjątkowych sytuacjach Kierownictwo Domu Studenckiego nr 1 oraz Rada
Mieszkańców (RM DS 1) może uchylić niektóre z punktów regulaminu oraz
zamknąć obiekt, aż do odwołania.
4. Osoby korzystające siłowni zobowiązane są do zaakceptowania i przestrzegania
regulaminu.
5. Wszystkich korzystających z urządzeń treningowych obowiązuje strój sportowy.
6. Osoby korzystając z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań do
wykonywanych ćwiczeń fizycznych.
§2
Rezerwacja oraz pobieranie klucza:
1. Rezerwacje dokonuje się na portierni DS 1.
2. Przy rezerwacji mieszkaniec DS zobowiązany jest do pozostawienia legitymacji
studenckiej na portierni.
3. Siłownię jednorazowo można zarezerwować na 2h.
4. Klucz wydawany jest na portierni.
5. Klucz wydawany jest przez pracownika portierni.
6. Osoba pobierająca klucz bierze pełną odpowiedzialność za stan siłowni oraz jej
wyposażenie.
§3
Przed rozpoczęciem korzystania z salki:
1. Po wejściu do siłowni obowiązkiem osób korzystających jest sprawdzenie stanu
technicznego urządzeń i sprawdzenie kompletności elementów ruchomych.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku sprzętu należy natychmiast
powiadomić pracownika portierni, w przeciwnym razie odpowiedzialność
za powstałe szkody spadnie na aktualnie korzystających z salki.
§4
Zasady korzystania z salki:

1. W siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych,
narkotyków, środków odurzających, a zarazem gry pod wpływem ww. środków
oraz palenia papierosów.
2. Osoby korzystające z salki zobowiązane są do kulturalnego zachowania
oraz nie stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa swojego oraz innych osób.
§5
Po zakończonych ćwiczeniach:
1. Korzystający z siłowni zobowiązani są do pozostawienia ładu
i porządku.
2. Po zakończeniu użytkowania siłownię oraz sprzęt tam znajdujący się, należy
pozostawić w stanie nie grożącym uszkodzeniu sprzętu i obiektu oraz nie
zagrażającym bezpieczeństwu kolejnych korzystających osób.
3. Każdy użytkownik siłowni zobowiązany jest do utrzymywania czystości
(wyrzucenia pustych opakowań po napojach itp.) oraz sprzątania po sobie.
4. Po zakończonym użytkowaniu należy zamknąć salkę klucz do salki odnieść
bezzwłocznie na portiernię.
§6
Postanowienia końcowe
1. Nie dopuszcza się przekazywania klucza do siłowni innym osobom niż
pracownikowi portierni.
2. Ustala się następujące kary za nieprzestrzeganie regulaminu, które
na użytkownika nakłada Kierownictwo Domu Studenckiego nr 1 oraz (RM DS 1):
a. Pozbawienie możliwości korzystania z siłowni okres od 1 do 3 miesięcy.
b. Inne kary rozpatrywane indywidualnie.
c. Poniesienie odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz finansowej.
3. Kary mogą zostać nałożone na danego użytkownika siłowni za:
a. Przetrzymywanie klucza.
b. Niszczenie oraz dewastacje zarówno pomieszczenia jak i sprzętu.
c. Nieprzestrzeganie zasad czystości.
4. RM DS 1 oraz Kierownictwo Domu Studenckiego nr 1 mają prawo

do niezapowiedzianej kontroli salki tenisa stołowego/TV.

Usunięto:

5. RM DS 1 oraz Kierownictwo Domu Studenckiego nr 1 nie ponosi

odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w siłowni damskiej.

6. W razie wątpliwości i kwestii spornych należy zwracać się do RM DS 1 oraz

Kierownictwa Domu Studenckiego nr 1. Głos rozstrzygający ma Kierownictwo

Domu Studenckiego nr 1.

Regulamin został ustalony przez Radę Mieszkańców DS 1 oraz Kierownictwo Domu Studenckiego nr 1
dnia 10.06.2016r. Wszystkie uwagi oraz sugestie prosimy o kierowanie do Rady Mieszkańców DS 1.

