REGULAMIN SIŁOWNI
Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów siłowni:
I. Sprawy organizacyjne:
1. Siłownia jest integralną częścią obiektu i obowiązują w nim przepisy regulaminu
obiektu.
2. Z usług siłowni mogą korzystać osoby zdrowe, które ukończyły 16 rok życia, bez
przeciwwskazań lekarskich.
3. Dzieci do lat 16 mogą korzystać z urządzeń siłowni wyłącznie pod nadzorem
opiekunów prawnych.
4. Osobom, korzystającym z siłowni, OKR Atol Sp. z o.o. oferuje możliwość
wykupienia wejść jednorazowych oraz karnetów zgodnie z obowiązującym
cennikiem.
5. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich
odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu
nie jest osoba, na którą został wystawiony, OKR Atol Sp. z o.o. zastrzega sobie
prawo do jego anulowania.
6. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik
dostępny przy recepcji.
7. Klient siłowni, który wykupił karnet otrzymuje od OKR Atol Sp. z o.o. kartę, zwaną
dalej Karnetem. Karnet należy oddać pracownikowi recepcji każdorazowo przy
wejściu do siłowni i odebrać przy wyjściu. Weryfikacji użytkownika karnetu dokonuje
pracownik OKR Atol Sp. z o.o. na podstawie ważnego dokumentu tożsamości
ze zdjęciem.
8. Karnet "miesięczny'' ważny jest przez 30 dni od daty zakupu. Karnety na ilość wejść
wykorzystywane są przez 30 dni niezależnie od wybranej opcji.
9. W przypadku utraty karnetu Klient, zobowiązany jest do natychmiastowego
powiadomienia o tym OKR Atol Sp. z o.o. w formie pisemnej.
10. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć należy pozostawić w zamkniętej
szafce ubraniowej. Za utratę przedmiotów osobistych pozostawionych poza szafką lub
w szafce nie zamkniętej OKR Atol Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
11. Transponder do szafki ubraniowej należy odebrać przy wejściu u pracownika recepcji.
Aby otrzymać transponder, w przypadku wykupienia wejścia jednorazowego
lub wejścia na kartę firm partnerskich upoważniających do korzystania z siłowni,
należy podpisać stosowne oświadczenie lub wpłacić kaucję w wysokości 50 zł.
W przypadku wejścia na kartę firm partnerskich możliwe jest pozostawienie
w depozycie imiennej karty firmy partnerskiej.
12. W przypadku zagubienia lub nieoddania kluczyka do szafki ubraniowej bezpośrednio
przy wyjściu z OKR Atol Sp. z o.o. zostanie pobrane odszkodowanie w wysokości
50 zł.
13. Za wszystkie szkody powstałe na terenie siłowni z winy ćwiczącego odpowiada
ćwiczący.
14. Obowiązkowa jest asekuracja podczas ćwiczenia - wyciskanie leżąc.
15. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych takich jak:
sprzęt aerobowy, sprzęt audio itp.
16. OKR Atol nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania
z urządzeń.
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II. Korzystanie z usług siłowni:
Klient siłowni zobowiązany jest:
1. Nosić obuwie sportowe zmienne do sportów halowych charakteryzujących się
kauczukową podeszwą nie pozostawiających śladów (inne od tego, w którym
przyszedł do siłowni).
2. Posiadać i używać osobisty ręcznik na sali ćwiczeń. Ze względów higienicznych
osoby nie posiadające ręcznika nie będą mogły korzystać z siłowni.
3. Przestrzegać i zachować czystość oraz stosować się do ogólnie przyjętych norm
zachowania.
4. Stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń i przyrządów.
5. Powstrzymywać się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług siłowni przez
innych lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia OKR Atol Sp. z o.o.
jak również zniszczenia pomieszczeń siłowni.
Regulamin został zatwierdzony Zarządzeniem z dnia 10 stycznia 2012 r.
Prezesa OKR „ATOL” Sp. z o.o.
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