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Obowiązuje od dnia 13 września 2014 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ CSE SkakAnka

I.

Sala gimnastyczna przeznaczona jest do samodzielnych ćwiczeń fizycznych oraz prowadzenia zajęć
sportowo-rekreacyjnych.

II.

Sala gimnastyczna jest czynna według harmonogramu. W czasie zajęć zorganizowanych (gimnastycznych,
wspinaczkowych oraz imprez urodzinowych) nie ma możliwości korzystania z sali oraz ze ścianki przez osoby
postronne. Bilety wstępu nieograniczone czasowo tracą ważność w momencie rozpoczęcia na sali
gimnastycznej oraz hali wspinaczkowej zajęć zorganizowanych.

III.

Opiekę nad uczestnikami zajęć i salą podczas zajęć powierza się personelowi dyżurującemu CSE SkakAnka
oraz prowadzącym zajęcia.

IV.

W sali gimnastycznej mogą znajdować się grupy ćwiczące tylko pod opieką instruktora lub animatora lub
pojedyncze osoby korzystające z niej po uprzednim uiszczeniu opłaty.

V.

Opuszczenie sali gimnastycznej w czasie zajęć zorganizowanych może nastąpić tylko za zgodą
prowadzącego zajęcia.

VI.

Sprzęt i urządzenia gimnastyczne znajdujące się na sali mogą być używane wyłącznie pod kierunkiem
prowadzącego zajęcia. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń należy natychmiast zgłaszać instruktorowi
lub personelowi dyżurującemu.

VII.

Zabrania się przesuwania sprzętu po podłodze. Sprzęt sportowy należy przenosić lub przewozić za pomocą
specjalnych urządzeń.

VIII.

Za umyślne uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu sportowego odpowiedzialność finansową ponosi sprawca lub
jego rodzic/opiekun prawny.

IX.

Wstęp na salę gimnastyczną odbywa się tylko w odpowiednim stroju sportowym i na bosaka. Kategorycznie
zabrania się wchodzenia na salę w obuwiu.

X.

Korzystający z sali gimnastycznej przygotowują się do zajęć w szatni, pozostawiając ubranie i obuwie w
należytym porządku. Przebieranie w sali jest zabronione.

XI.

Za rzeczy wartościowe pozostawione przez ćwiczących w szatni CSE SkakAnka nie ponoszą
odpowiedzialności. Istnieje możliwość wykupienia zamykanej szafki za odpowiednią odpłatnością.

XII.

Korzystający z sali zobowiązani są:

XIII.

1.

nie korzystać samowolnie ze sprzętu i urządzeń

2.

bezwzględnie przestrzegać poleceń personelu CSE SkakAnka

3.

dbać o porządek w szatni oraz pomieszczeniach towarzyszących.

Inne sprawy dotyczące sali gimnastycznej nieujęte w niniejszym regulaminie leżą w gestii zarządzającego CSE
SkakAnka.
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