1. Sala fitness zlokalizowana jest w obiekcie Centrum Sportowego Politechniki Lubelskiej
(CSPL) w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 36 B.
2. Sala fitness jest czynna codziennie w godzinach 8.00 - 23.00.
3. Wraz z wejściem na teren Centrum Sportowego Użytkownik zobowiązany
jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
4. Korzystanie z sali fitness oraz ze znajdujących się tam urządzeń odbywa się wyłącznie
za zgodą Menadżera CSPL według wcześniej ustalonego harmonogramu.
5. Menadżer CSPL ma prawo do zmian w harmonogramie korzystania z sali fitness. Zmiana
harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron.
6. Udostępnianie sprzętu, wyposażenia oraz kluczy do pomieszczeń odbywa się wyłącznie
za wiedzą i zgodą Menadżera Centrum Sportowego.
7. Na terenie Centrum Sportowego obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów
BHP i P.POŻ.
8. Z sali fitness korzystać mogą:
a) grupy studenckie w ramach zajęć dydaktycznych pod nadzorem osoby prowadzącej
zajęcia,
b) sekcje sportowe PL oraz kluby pod nadzorem instruktora lub trenera,
c) grupy zorganizowane, instytucje, pod nadzorem instruktora lub trenera,
d) osoby indywidualne (wyłącznie pełnoletnie) pod nadzorem instruktora lub trenera.
9. Obowiązkiem Użytkowników sali fitness jest:
a) pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
b) używanie stroju sportowego i właściwego obuwia sportowego (czystego, najlepiej
z jasną podeszwą, nie pozostawiającą podczas użytkowania zabrudzeń, śladów lub rys),
c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z przyrządów znajdujących
się na wyposażeniu sali fitness,
d) utrzymanie czystości i porządku na terenie sali fitness, szatni i w pomieszczeniach
sanitarnych,
e) dbanie o urządzenia i sprzęt sportowy,
f) właściwe przenoszenie sprzętu sportowego nie powodujące zniszczeń ścian ani parkietu
sali,
g) odkładanie używanego sprzętu na właściwe miejsce po zakończonych zajęciach.
10. Korzystający z sali fitness biorą odpowiedzialność za stan zdrowia pozwalający
im na czynny udział w zajęciach.
11. Za obsługę sprzętu audio odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia.
12. Prowadzący zajęcia, opiekunowie grup zobowiązani są do zapoznania swoich
podopiecznych z Regulaminem sali fitness.
13. Klucze do szatni dla Użytkowników, zgodnie z obowiązującym harmonogramem zajęć,
wydają portierzy po uprzednim okazaniu legitymacji studenckiej lub dokumentu
potwierdzającego tożsamość lub za pisemną zgodą Menadżera CSPL. W księdze pobrań
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kluczy strażnik ochrony mienia odnotowuje godzinę pobrania klucza do pomieszczenia oraz
numer legitymacji studenckiej. Zapisane dane w księdze pobrań kluczy przechowywane
są do końca bieżącego semestru roku akademickiego w celu zapewnienia porządku
i bezpieczeństwa w CSPL.
Klucze do szatni wydaje się najwcześniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i należy
je zdać najpóźniej 20 minut po zakończonych zajęciach.
Odpowiedzialność za rzeczy pozostawione we wszelkich pomieszczeniach Centrum
Sportowego ponoszą Użytkownicy.
Rzeczy znalezione należy niezwłocznie przekazać obsłudze portierni Centrum Sportowego.
Rzeczy pozostawione na terenie Centrum Sportowego, znalezione przez personel obsługi
lub Użytkowników, można odebrać na portierni w terminie do 4 tygodni od daty
pozostawienia.
Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo
ćwiczących odpowiedzialny jest instruktor lub inna osoba prowadząca zajęcia.
Podczas zawodów organizowanych na sali fitness organizator jest zobowiązany
do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie
bezpieczeństwa korzystającym z obiektów sportowych.
W przypadku organizacji różnego rodzaju imprez i zawodów sportowych na terenie CSPL
organizator ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie wizerunku uczestników w/w imprez.
Za zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie
z przeznaczeniem obowiązuje odpłatność w wysokości 100 % wartości szkody.
Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania powyższego Regulaminu, powstałe
w czasie korzystania z sali fitness odpowiedzialność ponoszą wyłącznie osoby z niej
korzystające.
Nieprzestrzeganie powyższego Regulaminu skutkować będzie zakazem korzystania z sali
fitness.

Regulamin zatwierdzony przez Kanclerza Politechniki Lubelskiej i obowiązuje
od 03.10.2016 roku.

