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TYMCZASOWY REGULAMIN SIŁOWNI W ZBĄSZYNKU 

1. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów 

Siłowni w Zbąszynku, minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie 

obiektu.  

2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Siłowni w Zbąszynku zobowiązane są do zapoznania się i 

stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została 

udostępniona na stronie www.osir.zbaszynek.pl, profilu na Facebooku oraz w recepcji Siłowni.  

3. W siłowni mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług Siłowni 

nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 

dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa ma prawo 

kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do Siłowni.  

4. Siłownia jest otwarta od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 

 poniedziałek, środa, piątek – 09:00 – 20:00  

 wtorek, czwartek – 8:30 – 18:30  

 sobota, niedziela – 14:00 – 18:00  

5. W trosce o bezpieczeństwo Klubowiczów na siłowni może przebywać maksymalnie 15 osób. Aktualna liczba 

osób przebywająca na siłowni będzie widoczna na stronie osir.zbaszynek.pl (licznik). W przypadku osiągnięcia 

limitu uczestników, należy oczekiwać na opuszczenie siłowni przez innych uczestników na zewnątrz hali 

sportowej.  

6. Prosimy o utrzymanie dystansu 2 metrów pomiędzy Klubowiczami i Pracownikami Siłowni.  

7. Preferowany sposób płatności – karta.  

8. Zgodnie z rozporządzeniem, Klubowicze podczas treningu nie muszą zasłaniać ust i nosa przy zachowaniu 

dystansu społecznego. 

9. Przed wejściem do Siłowni każdy z Klubowiczów zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. Z myślą o Klubowiczach 

stacja do dezynfekcji została umieszczona przed wejściem do Siłowni. 

10. Dozowniki z płynem do dezynfekcji dostępne są dla Klubowiczów w obszarze wejścia/recepcji, w 

szatni/siłowni. Klubowicz zobowiązany jest do dezynfekcji urządzenia, z którego korzystał.  

11. Podczas wykonywania ćwiczeń należy korzystać z własnego ręcznika, który kładziemy na sprzęcie, tak aby 

ograniczyć bezpośredni kontakt ciała z powierzchnią urządzenia. 

12. Prosimy o zachowanie 1,5 m odstępu między maszynami. Sprzęt rozstawiony został zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa i powinien przez cały czas pozostawać na swoim miejscu. 

13. Szatnie oraz prysznice pozostają do dyspozycji Klubowiczów (szatnia czarna – mężczyźni, szatnia biała – 

kobiety).  Istnieje możliwość skorzystania z szafki na rzeczy osobiste- należy to zgłosić w Strefie Obsługi 

Klienta. 

14. Jeśli masz więcej niż 60 lat lub cierpisz na choroby przewlekłe, rozważ decyzję o korzystaniu z Siłowni w 

godzinach najmniej popularnych.  

15. Z myślą o Naszych Klubowiczach wnętrza, wyposażenie, sprzęt poddaliśmy starannej dezynfekcji. 

16. Wietrzenie siłowni odbywa się regularnie. 

17. Personel siłowni w przerwach technicznych dezynfekuje siłownię. 
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18. Bezpieczeństwo to Nasza wspólna sprawa. Postępujmy odpowiedzialnie. Prosimy o pozostanie w domu 

Klubowiczów którzy:  

a) obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej Klubowiczu zostań w domu i skorzystaj z teleporady 

medycznej, 

b) zostali objętych kwarantanną lub izolacją,  

c) mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-

19.  

19. Klubowicze, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez 

pracowników i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem 

natychmiastowym. 


