
 

  

 
 
 

1. Sala Gimnastyczna jest integralną częścią obiektu Aquarius będącego w zarządzie Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji z siedzibą przy Al. Wojciecha Korfantego 18                    

41-800 Zabrze. 

2. Podczas korzystania z Sali Gimnastycznej obowiązują przepisy regulaminu ogólnego obiektu Aquarius oraz dodatkowo niniejszego regulaminu. 

3. Przed skorzystaniem z Sali Gimnastycznej należy zapoznać się z niniejszym regulaminem 

4. Przy korzystaniu z pomieszczenia Sali Gimnastycznej należy bezwzględnie stosować się do Regulaminu, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników obiektu. 

5. Sala Gimnastyczna służy do przeprowadzania zajęć o charakterze  sportowo - rekreacyjnym, dydaktycznych oraz imprez kulturalnych. 

6. Zajęcia w Sali gimnastycznej odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu dostępnego w Kasie Aquarius, na tablicy informacyjnej w obiekcie Aquarius 

oraz na stronie internetowej www.basenkryty.pl 

7. Sala Gimnastyczna czynna jest: 

• od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-22:00, 

• w niedziele w godzinach 9:00-21:00. 

W razie potrzeby godziny funkcjonowania Sali Gimnastycznej mogą ulec zmianie. 

8. W czasie wolnym od zajęć ujętych w harmonogramie, sala gimnastyczna może być udostępniana odpłatnie osobom fizycznym lub  osobom  prawnym na zasadach 

ogólnych po uiszczeniu opłaty w Kasie Aquarius. 

9. Korzystający z Sali Gimnastycznej mają prawo do korzystania z WC w czasie prowadzonych zajęć. 

10. Najemca, który powierza prowadzenie zajęć osobom trzecim, jednocześnie odpowiedzialnym za  bezpieczeństwo uczestników zajęć, jest zobowiązany do sprawdzenia 

kwalifikacji tych osób.  

11. Osobą prowadzącą zajęcia może być wyłącznie osoba pełnoletnia. 

12. Za korzystanie z Sali Gimnastycznej pobierane są opłaty według  cennika ustalonego na podstawie aktualnie obowiązującego Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze ( 

do wglądu w kasie lub administracji Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji). 

13. Wszystkich korzystających z Sali Gimnastycznej obowiązuje strój i obuwie sportowe z białą podeszwą (lub inną nie pozostawiającą śladów i rys). 

14. W Sali Gimnastycznej obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, ćwiczenia pod wpływem tych środków, 

palenia papierosów i e-papierosów, jedzenia oraz wnoszenia napojów w szklanych butelkach, wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów.  

15. Za stan Sali Gimnastycznej oraz wszystkich przedmiotów znajdujących się w niej (np. lustra), a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest 

instruktor lub nauczyciel prowadzący zajęcia oraz Najemca.  

16. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązują się do: 

• punktualnego rozpoczynania  i kończenia zajęć, 

• zachowania porządku i czystości na sali oraz w obiekcie, 

• Zabrzański Kompleks Rekreacji nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na Sali (możliwość odpłatnego depozytu w kasie ZKR), 

• przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych, 

• podporządkowania się poleceniom pracowników ZKR . 

17. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu Sali Gimnastycznej odpowiedzialne są wszystkie osoby korzystające z sali, najemcy lub wyznaczeni przez nich 

prowadzący zajęcia, organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych. 

18. Osoby korzystające z Sali Gimnastycznej zobowiązane są do używania zgodnie z jej przeznaczeniem.  

19. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu Sali Gimnastycznej niezależnie od ewentualnego skierowania 

sprawy na drogę postepowania sądowego. 

20. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia Sali Gimnastycznej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

21. Ostateczna decyzja w sprawach dotyczących interpretacji Regulaminu oraz w sprawach spornych przysługuje Dyrektorowi Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji. 

 

 

 

 

 

 

Regulamin wprowadzono Zarządzeniem nr 19/2015 Dyrektora Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji z dnia 31.07.2015r. w sprawie zmiany regulaminów 

obowiązujących w obiektach Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji przy Alei Wojciecha Korfantego 18 w Zabrzu oraz przy Placu Krakowskim 10 w Zabrzu. 


