
 

 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW DO SQUASH CENTRUM 
REGIMENT FITNESS 

1. Rezerwacja kortówmoz liwa jest droga  elektroniczna  na stronie www.regimentfitness.pl, 
lub osobiście w recepcji CENTRUM REGIMENT FITNESS. 

2. Korzystanie z hali odbywa sie  po uzgodnieniu terminu i godzin z pracownikiem CENTRUM 
REGIMENT FITNESS w oparciu o harmonogram, lub rezerwacji w systemie elektronicznym, 
udoste pnionym na stronie www.regimentfitness.pl  

3. Za korzystanie z kortówsquasha pobierane sa  opłaty zgodne z obowia zuja cym 
cennikiem CENTRUM REGIMENT FITNESS.  

4. Wste p na kort dozwolony jest wyła cznie w czystym obuwiu nie pozostawiaja cymśladów 
na powierzchni kortu - obuwie z tzw. podeszwa  kauczukowa  przeznaczone do sportów 
halowych w białym kolorze. W przypadku nie posiadania odpowiedniego obuwia do gry, 
pracownik ma prawo odmówić Klientowi wste pu na kort.  

5. Przed rozpocze ciem gry nalez yzadbać o prawidłowa  rozgrzewke , aby przygotować 
organizm na intensywny wysiłek fizyczny.  

6. Ze wzgle dówbezpieczeństwa, zaleca sie  uz ywanieokularów ochronnych podczas gry. 
Uz ywanieokularów sportowych nie jest wymagane, ale zalecane.  

7. Istnieje moz liwość wypoz yczeniasprze tu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów, w 
recepcji CENTRUM REGIMENT FITNESS. 

8. Osoba wypoz yczaja casprze t sportowy, ponosi za niego materialna  odpowiedzialność 
(dotyczy zniszczenia lub zaginie cia rakiety).  

9. Zabrania sie  wnoszenia na kort i pozostawianie na jego podłodze zegarków, butelek z 
woda , re czników, telefonówkomórkowych oraz wszelkich innychPrzedmiotów, 
moga cychutrudniać gre  i spowodować zagroz enie zdrowia graczy na korcie, jak 
równiez  zniszczenie powierzchni podłogi i ścian.  

10. Kort przeznaczony jest tylko i wyła cznie do gry w squash według zasad podanych w 
zała cznikach do Regulaminu.  
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REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ 

1. Rezerwacja hali sportowej jest moz liwa droga elektroniczna  na stronie www.regimentfitness.com.pl, lub osobiście 
w recepcji CENTRUM REGIMENT FITNESS.  

2. Wszystkie osoby znajduja cesie  na terenie obiektu winny bezwzgle dniepodporza dkować sie  wskazówkom i 
uwagom administratora obiektu.  

3. Z hali sportowej korzystać moga : grupy zorganizowane, dzieci i młodziez  szkolna pod nadzorem nauczyciela i 
sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, instytucje, organizacje, osoby fizyczne. Dzieci i młodziez  do 
lat 18 moga  przebywać na terenie obiektu wyła cznie pod opieka  osób pełnoletnich. Grupa zorganizowana nie 
moz emieć wie cejniz  20 osób. Jedna z nich musi być klientem CENTRUM REGIMENT FITNESS.  

4. Do hali sportowej nie moga  wchodzić osoby, których stan wskazuje na spoz yciealkoholu, lub któresa  pod 
działaniem środkówodurzaja cych.  

5. Obowia zkiemosóbkorzystaja cych z hali sportowej jest: pozostawienie okryć zewne trznych i obuwia w szatni, 
załoz eniewłaściwego obuwia sportowego z biała  podeszwa  (czystego, niepozostawiaja cego podczas 
uz ytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.), przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z 
przyrza dów sportowych znajduja cychsie  na wyposaz eniu hali, utrzymanie czystości i porza dku na terenie hali 
sportowej, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych. Podporza dkowaniesie  poleceniom 
osóbprowadza cychzaje cia, lub pracownikom za funkcjonowanie obiektu. Zgłaszanie wszelkich uszkodzeń 
sprze tu, urza dzeń i wyposaz enia, osobie prowadza cejzaje cia.  

6. Prowadza cy, opiekun, czy osoba odpowiedzialna za zaje cia, zobowia zana jest sprawdzić stan techniczny 
sprze tu i wyposaz enia, przed przysta pieniem do zaje ć.  

7. Przebywaja cym na terenie hali sportowej nie wolno: palić papierosów, pić napojów alkoholowych, wnosić- 
pozostawiać otwartych napojów wszelkiego rodzaju, stosować środkówodurzaja cych, wnosić i uz ywać sprze tu 
niesportowego, materiałów i narze dzi niebezpiecznych. Wieszać sie  na obre czach, konstrukcjach do gier 
zespołowych i bramkach, wchodzić na drabinki bez polecenia prowadza cegozaje cia, korzystać ze wszelkich 
urza dzeń elektrycznych znajduja cychsie  na hali sportowej,  

8. W czasie zaje ć, organizator, opiekun, trener, lub inna osoba odpowiedzialna, jest zobowia zanaprzestrzegać 
przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwakorzystaja cych z hali sportowej 
Organizator, opiekun, trener, lub inna osoba odpowiedzialna za grupę zobowia zana jest do zapoznania pozostałych 
członków grupy z treścia  regulaminów.  

9. Zaje cia grup szkolnych korzystaja cych z hali sportowej, powinny odbywać sie  w obecności nauczyciela. Wejście 
grupy na hale , powinno odbywać sie  za jego zgoda  i pod jego nadzorem.  

10. Prowadza cyzaje cia (opiekun grupy), zobowia zany jest do zapoznania swoich podopiecznych z regulaminem 
oraz zasadami korzystania z obiektu, odpowiada takz e za stan czystości i porza dku w szatniach i 
pomieszczeniach sanitarnych hali po kaz dychzaje ciach.  

11. Maksymalna ilość osóbprzebywaja cej na hali sportowej jest ograniczona do 25osób.  
12. Osoby niszcza cesprze t, urza dzenia hali sportowej oraz dewastuja ce obiekt, ponosza  odpowiedzialność 

materialna  za wyrza dzone szkody. W kaz dej chwili moga  zostać wyproszeni przez personel.  
13. Pracownik CENTRUM REGIMENT FITNESS, moz ekontrolować wszystkie zaje cia, a w razie stwierdzenia 

uchybień, zakazać korzystania z hali sportowej.  
14. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. nalez y niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.  
15. Osoby naruszaja ceporza dek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu, be da  usuwane z terenu hali 

sportowej,niezalez nie od ewentualnego skierowania sprawy na droge  poste powania w sprawach o wykroczenie.  
16. CENTRUM REGIMENT FITNESS jak i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego 

regulaminu. Wszystkie osoby przebywaja ce na terenie hali sportowej, zobowia zanesa  do 
podporza dkowaniasie  ich nakazom.  

17. W sprawach skarg, wniosków i zaz aleń nalez yzwracać sie  do pracownika CENTRUM REGIMENT FITNESS.  
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REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI CENTRUM REGIMENT FITNESS 

1. W CENTRUM REGIMENT FITNESS, klient otrzymując Kartę klienta po opłaceniu usługi, przy jej użyciu ma dostęp do 
osobistej szafki na przechowywanie rzeczy codziennego uz ytku, z których nie be dzie korzystał podczas zaje ć, 
klient ma obowiązek upewnićsie  czy szafka została prawidłowo zamknie ta.  

2. Klient CENTRUM REGIMENT FITNESSma prawo pozostawić w szafce odziez  wierzchnia  oraz inne podobne 
przedmioty codziennego uz ytku, którychkonieczność pozostawienia w szafce wynika ze specyfikacji usług 
świadczonych.  

3. Osoba korzystaja ca z szafki, powinna niezwłocznie zwolnić szafke  po zakończeniu usługi  aprzed wyjściem z 
CENTRUM REGIMENT FITNESS. Szafki niezwolnione, be da  codziennie opróz niane podczas zamknie cia 
obiektu przez pracowników, przy czym CENTRUM REGIMENT FITNESSnie odpowiada za rzeczy tam pozostawione.  

4. Klient CENTRUM REGIMENT FITNESSpowinien sprawować wszelka  piecze  nad wszelkimi swoimi przedmiotami 
znajduja cymisie  poza szafka .  

5. W przypadku zagubienia karty klienta; który uniemożliwi dostęp do szafki, osoba zobowia zana jest do 
niezwłocznego powiadomienia o tym pracownika CENTRUM REGIMENT FITNESS. W monecie utraty klucza przez 
klienta, ustaje odpowiedzialność CENTRUM REGIMENT FITNESSza rzeczy pozostawione w szafce.  

6. W razie nieodnalezienia karty klienta, osoba odpowiedzialna, jest zobowia zana do pokrycia wszelkich kosztów 
wymiany zamka, lub tez  zakupu nowejkarty klienta w wysokości 150 PLN.  

7. Nie wolno malować i pisać po szafkach oraz naklejać na nich obrazków. Nie wolno równiez  przechowywać w 
szafkach: przedmiotów szklanych, napojów z niezabezpieczonym zamknie ciem, z ywności oraz przedmiotów 
niebezpiecznych, lekarstw, anabolików i innych środkówodurzaja cych, alkoholu.  

8. Korzystaja cy z szatni, zobowia zanisa  dbać o czystość i porza dek w szafkach oraz wokół nich.  
9. Próba otwierania innych szafek niz  szafka przydzilona Klientowi CENTRUM REGIMENT FITNESS,pozostaja cych 

w zamknie ciu ,moz ezostać potraktownana jako usiłowanie włamania.  
10. W szatni obowia zuje zachowanie ciszy i spokoju. Klienci CENTRUM REGIMENT FITNESSprzebywaja  tam tylko w 

celu skorzystania z szafki. W czasie pobytu, nie wolno: biegać, krzyczeć, gasić światła, zamykać drzwi.  
11. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzez eniadotycza cenieprawidłowości zaistniałych w szatni, nalez y niezwłocznie 

zgłaszać pracownikowi CENTRUM REGIMENT FITNESS, ba dź opiekunowi, osobie dorosłej, czy nauczycielowi.  
12. Sprawy nieobje te regulaminem, be da  indywidualnie rozpatrywane przez Managera CENTRUM REGIMENT 

FITNESS.  

. 
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