
REGULAMIN SIŁOWNI

ENGLISH VERSION AVAILABLE AT THE RECEPTION

1. Siłownią (zwaną dalej: „Siłownia”) w Elements Hotel & Spa  (zwanym dalej: „Hotelem”), zarządza Operator Świeradów Zdrój Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-023), przy ul. Widok 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000774092, NIP: 5213858235, REGON: 382681700 (zwany dalej: „Obiektem”), adres do doręczeń: ul. a; 59-850 Świeradów Zdrój.Zakopiańska 20

2. Z siłowni na zasadach określonych w niniejszym regulaminie nieodpłatnie mogą korzystać goście w godzinach otwarcia siłowni.

3. Siłownia jest przeznaczona wyłącznie dla gości Hotelu, którzy mają ukończone 16 lat. Dziecko do lat 18 powinno korzystać z urządzeń siłowni pod nadzorem
dorosłego opiekuna.

4. Na terenie siłowni nie mogą przebywać osoby niewykonujące ćwiczeń.

5. W siłowni dostępne są zarówno wolne ciężary, jak i urządzenia przeznaczone dla osób o różnym stopniu sprawności fizycznej i stanie zdrowia. Ćwiczenia z
wolnymi ciężarami z wykorzystaniem dużego obciążenia powinny być wykonywane wyłącznie przy asekuracji przynajmniej jednej, dodatkowej osoby. Osoby
korzystające z siłowni powinny dostosować rodzaj wykonywanych ćwiczeń do swojego stopnia sprawności fizycznej i stanu zdrowia. Z siłowni powinny korzystać
wyłącznie osoby, które znajdują się w stanie zdrowia pozwalającym na korzystanie z siłowni, u których nie występują przeciwwskazania dotyczących stanu ich zdrowia,
dla których nie mogłyby korzystać z siłowni. Osoba, która w czasie ćwiczeń źle się poczuje, zobowiązana jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić personel Hotelu.

6. Z siłowni nie mogą korzystać osoby, mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa innych osób przebywających na terenie siłowni. Ze względów
epidemiologicznych zabrania się przebywania w siłowni osób będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych oraz osób z widocznymi
objawami chorobowymi (podwyższona temperatura, kaszel, katar i inne).

7. Wszelkie osoby korzystające z siłowni zobowiązane są stosować się do zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń i wyposażenia siłowni oraz nie
zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób, w sposób wulgarny, naruszający powszechnie uznawane normy, zasady współżycia społecznego
bądź w sposób złośliwie przeszkadzający innym osobom w korzystaniu z siłowni. Opiekunowie osoby niepełnoletniej powinni dopilnować, aby osoba niepełnoletnia
stosowała się do wyżej wymienionych zasad.

8. W pomieszczeniach siłowni obowiązuje odpowiednie obuwie i ubiór sportowy tzn. koszulka, spodenki lub spodnie dresowe oraz czyste obuwie sportowe na zmianę,
ewentualnie klapki lub skarpety sportowe. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są dbać o czystość stroju sportowego używanego na terenie siłowni. Ze względów
higienicznych do siłowni nie wolno chodzić boso. Każda osoba korzystająca z siłowni powinna posiadać ze sobą ręcznik.

9. Wszelkie wyposażenie i urządzenia siłowni należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcjami, z zachowaniem szczególnej ostrożności i najwyższego
stopnia bezpieczeństwa.

10.  Korzystający z siłowni jest zobowiązany do:

11. Niedozwolone jest:

a) osobistego korzystania z siłowni wyłącznie w celach własnej rekreacji;
b) dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej;
c) korzystania z siłowni w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, bez naruszania prawa innych osób korzystających z siłowni do niezakłóconego
korzystania w tym samym czasie z siłowni, w tym w szczególności powstrzymania się od: używania wulgarnego słownictwa, głośnego zachowywania się, w tym
głośnego puszczania muzyki, rzucania wyposażeniem siłowni, zachowań agresywnych wobec innych korzystających z siłowni;
d) nienaruszenia spokoju i porządku w siłowni oraz niezakłócania innym użytkownikom siłowni możliwości korzystania z niej;

a) wprowadzanie na teren siłowni osób nieuprawnionych do korzystania z niej;

12. Osoby, które uporczywie i mimo upomnień ze strony personelu Hotelu nie stosują się do regulaminu siłowni bądź naruszają prawa innych osób korzystających
z siłowni, mogą być z niej wyproszone przez obsługę hotelu.

13. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do odkładania sprzętu na wyznaczone miejsce.

14. Osoby przebywające na terenie siłowni powinny niezwłocznie zgłaszać w recepcji Hotelu wszelkie wady i usterki urządzeń lub wyposażenia siłowni.

15. Wszelkie szkody, wypadki i zdarzenia niebezpieczne powinny być niezwłocznie zgłaszane w recepcji Hotelu. Wszelkie znalezione przedmioty na terenie siłowni
należy przekazać do recepcji Hotelu.

16. Zarządzający nie zapewnia stałej opieki instruktorskiej, z wyjątkiem indywidualnych treningów personalnych, będących usługą odpłatną. W siłowni nie jest stale
obecny personel Hotelu. Wszelkich niezbędnych informacji, w tym informacji o sposobie obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się w siłowni lub o osobach, od
których takie informacje można uzyskać, udziela personel recepcji Hotelu.

17. Ze względów bezpieczeństwa pomieszczenia siłowni mogą być monitorowane za pomocą kamer monitoringu. Administratorem danych osobowych jest spółka
wskazana w pkt. 1. Celem przetwarzania danych osobowych, tj. wizerunku osób znajdujących się w siłowni, jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających
w siłowni, ochrona mienia oraz obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń, co stanowi prawnie uzasadnione interesy administratora określone w
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dalsze informacje na temat zasad stosowania monitoringu wizyjnego w hotelu zawiera regulamin hotelu oraz odrębna informacja o monitoringu,
dostępne m.in. w recepcji Hotelu i w każdym pokoju hotelowym.

18. Niniejszy regulamin dostępny jest przed wejściem do siłowni, a także w recepcji Hotelu i w każdym pokoju hotelowym.

19. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24 czerwca 2022r.

e) zachowania porządku i czystości, w szczególności przed wykonywaniem ćwiczeń na urządzeniu korzystający powinien położyć na urządzenie swój ręcznik,
a po zakończeniu ćwiczenia wytrzeć i zdezynfekować urządzenie;
f)  przestrzegania niniejszego regulaminu.

h)  spożywanie posiłków, spożywanie alkoholu, palenie tytoniu lub wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów) oraz stosowanie środków odurzających, a także
przebywanie na terenie siłowni osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

b) korzystanie z urządzeń i wyposażenia siłowni w sposób, który może spowodować wypadki lub kontuzje korzystającego lub innych osób korzystających z siłowni;
c)  wnoszenie do siłowni alkoholu lub innych środków odurzających, substancji albo przedmiotów niebezpiecznych, w tym stanowiących zagrożenie dla życia,
zdrowia lub mienia;
d)  wykonywanie na terenie siłowni jakiejkolwiek działalności innej niż korzystanie z siłowni w celach innych niż rekreacja własna, w szczególności zabronione jest
wykonywanie na terenie siłowni działalności gospodarczej, w tym wszelkiej działalności trenerskiej lub podobnej na jakiejkolwiek podstawie prawnej, bez zgody
zarządzającego siłownią, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
e) wchodzenie na elementy wyposażenia siłowni niesłużące do tego, w tym stoły i krzesła;
f)  niszczenie bądź ingerowanie w urządzenia znajdujące się w siłowni;
g)  wynoszenie jakichkolwiek elementów wyposażenia siłowni poza pomieszczenia siłowni;

i) wprowadzanie do siłowni zwierząt.
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