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Regulamin siłowni / Gym regulations 
MERCURE HOTEL SZKLARSKA PORĘBA

1. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników Siłowni 

4. Siłownia otwarta jest dla Gości 24/h. / The Gym is open to Hotel Guests 24 hours a day.

5. Samodzielnymi użytkownikami Siłowni mogą być tylko osoby powyżej 16 roku życia. Osoby powyżej 16 roku życia, których rozwój psychiczny/umysłowy nie pozwala na samodzielne  
korzystanie z Siłowni mogą z nich korzystać wyłącznie pod opieką innej osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. / Only persons 16 years of age or older may use  
the gym. Persons over 16 years of age whose mental development does not allow them to use the Gym independently, may only use it under the supervision of another person with full 
legal capacity.

6. Ze względów na bezpieczeństwo z Siłowni nie powinny korzystać dzieci do lat 10 i młodzież do lat 16 bez nadzoru opiekunów prawnych. / For safety reasons, the Gym should not be used 
by children under 10 or adolescents under 16 without the supervision of their legal guardians.

7. Z Siłowni mogą korzystać wyłącznie osoby, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie ćwiczeń fizycznych.  Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem  
do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem. Wejście na teren Siłowni jest jednoznaczne z oświadczeniem danego użytkownika, że stan jego zdrowia pozwala na korzystanie z Siłowni.  
/ The Gym may only be used by persons whose health condition allows them to exercise. Persons with health problems should consult a physician before starting their exercise. Entering 
the Gym is tantamount to a declaration by the user concerned that their state of health allows them to use the Gym. 

8. W pomieszczeniu Siłowni mogą przebywać tylko osoby ćwiczące. / Only persons exercising are allowed in the Gym.

9. Zabronione jest przebywanie na terenie Siłowni pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. / It is forbidden to stay in the Gym under the influence of alcohol or drugs.

10. Na terenie Siłowni obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i/lub palenia papierosów (w tym papierosów elektronicznych). / Consumption of alcohol and/or smoking cigarettes  
(including electronic cigarettes) is prohibited in the Gym.

11. Użytkownicy mogą korzystać z Siłowni oraz urządzeń znajdujących się na ich terenie wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. / Users may use the Gym and its equipment only  
in accordance with their intended use.

12. Użytkownicy zamierzający skorzystać z urządzeń znajdujących się w Siłowni są zobowiązani do zapoznania się przed ich użyciem z instrukcjami korzystania z danych urządzeń.  
/ Users intending to use the equipment in the Gym are required to read the instructions for use of the equipment in question before using it.

13. Użytkownicy zamierzający skorzystać z urządzeń znajdujących się w Siłowni są zobowiązani do sprawdzenia stanu technicznego urządzeń, przed przystąpieniem do korzystania  
z tych urządzeń. W przypadku ewentualnych uszkodzeń sprzętu lub jego niesprawności należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w Recepcji Berg Spa & Wellness. Zabrania się wykonywania  
ćwiczeń na sprzętach uszkodzonych lub niesprawnych. / Users intending to use the equipment in the Gym are required to check the technical condition of the equipment before using it.  
In the event of any damage to equipment or its malfunction, this must be reported immediately to the Berg Spa & Wellness Reception. It is forbidden to exercise on damaged or faulty 
equipment.

14. Wejście na teren Siłowni jest możliwe wyłącznie w odpowiednim, kompletnym stroju sportowym oraz czystym, zmienionym przed wejściem do Siłowni obuwiu sportowym przezna-
czonym do wykonywania ćwiczeń. Obsługa Siłowni może odmówić wejścia do Siłowni osobom, które nie posiadają odpowiedniego stroju sportowego lub obuwia. / You may only enter 
the Gym in appropriate, complete sports attire and in clean and clean sports shoes intended for exercis and changed before entering the gym. Gym staff may refuse entry to the Gym 
to persons who are not in appropriate sports attire or footwear.

15. Ze względów higienicznych wskazane jest, aby osoby przebywające na terenie Siłowni posiadały ręcznik. / For hygienic reasons, it is advisable for persons staying in the Gym or fitness 
room should wear a towel.

16. Zabrania się korzystania ze stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku. / It is forbidden to use the exercise stations while resting.

17. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Siłowni w sposób niezakłócający spokoju innych użytkowników. W szczególności zabrania się podnoszenia głosu, używania wyrazów 
wulgarnych. / Users are obliged to use the Gym in a manner that does not disturb other users. In particular, it is forbidden to raise one’s voice or use vulgar words.

18. Użytkownicy zobowiązani są do wykonywania ćwiczeń i korzystania ze sprzętu w sposób bezpieczny, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu lub pozostałych użytkowników.  
/ Users are obliged to exercise and use the equipment in a safe manner, in particular in a way that does not endanger their own safety or the safety of other users.

19. Użytkownik zobowiązany jest używać tylko takiego sprzętu, który dostosowany jest do jego możliwości fizycznych. / Users are obliged to use only equipment that is suitable for  
his/her physical abilities.

20. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach. / It is forbidden to lower weights placed on the stacks abruptly.

21. Zabrania się samodzielnego poprawiania zacinających się płyt/ciężarów w stosach, stosowania blokad i zawleczek pochodzących z innych urządzeń. / Self-correction of jammed plates 
/weights, as well as the use of locks and pins from other equipment in stacks is prohibited.

22. Zmian obciążeniowych może dokonywać wyłącznie użytkownik ćwiczący na danym stanowisku. / Only the user exercising at a given station may change the load.

23. Użytkownik jest zobowiązany do dezynfekcji używanego przez siebie sprzętu dostępnymi w Siłowni środkami do dezynfekcji po zakończeniu ćwiczeń. / The user is obliged to disinfect  
their equipment with disinfectants available in the Gym after completing exercises. After completing the exercises, the user is obliged to clean up the exercise area, including,  
in particular, to put away the dumbbells on the stands.

24. Użytkownik zobowiązany jest po zakończeniu ćwiczeń do uprzątnięcia stanowiska ćwiczeń, w tym w szczególności zobowiązany jest odłożyć hantle na stojaki, zwinąć maty i odłożyć 
je na właściwe miejsce, itp. / After completing the exercises, the user is obliged to tidy up the exercise area, in particular to put the dumbbells back on the racks, roll up the training mats 
and put them back in the right place, etc.

25. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez siebie na terenie Siłowni, w tym w szczególności ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu.  
/ The user is responsible for any damage caused by him or her on the premises of the Gym, including in particular responsibility for damage to equipment.

26. Podmiot odpowiedzialny za Siłownię nie odpowiada za szkody powstałe w czasie korzystania z Siłowni, w szczególności podmiot odpowiedzialny nie ponosi odpowiedzialności  
za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z Siłowni. / The entity responsible for the Gym is not responsible for damage caused during use of the Gym, in particular the entity responsible 
is not responsible for injuries resulting from the use of the Gym.

27. Podmiot odpowiedzialny za Siłownię nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub wniesione na teren Siłowni. / The entity responsible for the Gym is not responsible for items left behind 
or brought into the Gym.

28. Obsługa ma prawo usunąć osoby nie przestrzegające Regulaminu. / The staff has the right to remove persons who do not comply with the Regulations.

29. Siłownia objęta jest monitoringiem wizualnym.  /  The Gym is subject to visual surveillance.

30. Osoby przebywające na terenie Siłowni wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Administratorem danych osobowych osób przebywających na terenie Siłowni jest: 
Orkan Real Estate Spółka Z Ogra- niczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mińskiej 25, 00-803 Warszawa, wpisana w rejestrze przedsiębiorców 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000737396, REGON: 380574867, NIP: 1132977442.  
/ Persons staying at the Gym agree to have their personal data processed. The administrator of personal data of persons staying in the Gym is: Orkan Real Estate Spółka Z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (Limited Liability Company, Limited Partnership) with its registered seat in Warsaw, at ul. Mińska 25, 00-803 Warsaw, entered in the Register 
of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under KRS No.: 0000737396, REGON: 380574867, NIP: 
1132977442.

31. Regulamin może ulec zmianie. / The Regulations are subject to change.

Regulamin obowiązuje od dnia 13.06.2022 r.  / The regulations are effective from 13.06.2022

Dyrekcja / Management

MERCURE HOTEL SZKLARSKA PORĘBA

 


