
REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z FITNESS&GYM GRAND LUBICZ  
  “UZDROWISKO USTKA” SP. Z O.O.

1.   Siłownia oraz zajęcia grupowe prowadzone 
w Fitness&GYM by Grand Lubicz. Hotel Grand Lubicz 

,,Uzdrowisko Ustka” Sp z o. o. (dalej jako: Grand Lubicz) 
jest dostępna dla gości hotelowych bez dodatkowych 
opłat.

2.  Osoby, które nie są gośćmi hotelowymi mogą korzystać 
z siłowni oraz zajęć grupowych po uiszczeniu opłaty 
w recepcji klubu (wejście jednorazowe, karnet).

3.  Wykupione karnety są imienne, nie można przekazywać 
karnetów osobom trzecim.

4.  Szczegółowy cennik oraz plan zajęć znajduje się w recepcji 
klubu Fitness&GYM by Grand Lubicz.

5.  Godziny otwarcia klubu: poniedziałek - piątek 7:00 - 22:00 
sobota - niedziela 9:00 - 19:00, w dni specialne i święta 
godziny otwarcia mogą się zmienić.

6.  Z siłowni na własną odpowiedzialność korzystać 
mogą goście hotelowi oraz klienci spełniający jeden 
z poniższych warunków:

 a. osoby, które ukończyły 18 rok życia,

 b. osoby, które ukończyły 16 rok życia za pisemną zgodą   
 rodzica lub opiekuna prawnego pozostawioną  
 w recepcji hotelu,

7.  Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą korzystać z siłowni 
oraz zajęć fitness za wyjątkiem specjalnych zajęć dla 
dzieci i młodziezy.

8.  Zabrania się korzystania z siłowni przez osoby:

 a. których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są  
 pod działaniem środków odurzających;

 b. z przeciwwskazaniem lekarskim;

 c. niepełnoletnie z wyjątakiem pkt. 6/II;

9.  Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do;

 a.  Zapoznania się z niniejszym Regulaminem  
 i przestrzegania jego postanowień;

 b. Pozostawienia okrycia wierzchniego i obuwia w szatni;

 c. Korzystania z właściwego obuwia sportowgo,  
 tj. czystego, niepozostawiającego podczas użytkowania  
 sali zabrudzeń, zarysowań itp.

 d. Korzystania ze stroju sportowego oraz obowiązkowo  
 suchego, czystego ręcznika;

 e. Zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym  
 zakresie;

 f. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy  
 korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się  
 na wyposażeniu siłowni oraz sali fitness;

 g. Przestrzegania przepisów bhp, ppoż i porządkowych;

 h. Natychmiastowego zgłaszania obsłudze obiektu  
 informacji o np. awarii, uszkodzeniu sprzętu   
 stanowiącego wyposażenie siłowni i sali fitness;

 i. Odłożenia sprzętu na jego miejsce po zakończeniu  
 ćwiczeń. 

 j. Utrzymania czystości i porządku na terenie siłowni,  
 szatni i pomieszczeń sanitarnych;

 k. Podporządkowania się poleceniom pracowników  
 odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu;

10. Na terenie siłowni, w tym w szatniach i pomieszczeniach 
sanitarnych zabrania się:

 a.  Palenia papierosów, picia alkoholu, stosowania   
 środków odurzających;

 b.  Wnoszenia i używania opakowań i innych przedmiotów  
 ze szkła; 

 c. Wnoszenia i używania sprzętu nie będącego sprzętem  
 sportowym;

 d. Wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych  
 przedmiotów, materiałów wybuchowych wyrobów  
 pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem

 e. Wprowadzania zwierząt

 f.  Korzystania z urządzeń i wyposażenia siłowni  
 w sposób zagrażający bezpieczeństwu

11. Za szkody, wypadki oraz inne zdarzenia powstałe 
w czasie korzystania z siłowni odpowiedzialność (w tym 
materialną) ponoszą wyłącznie osoby z niej korzystające.

12. Pracownik hotelu upoważniony jest do kontroli zachowania 
osób korzystajacych z siłowni. W razie stwierdzenia 
niszczenia mienia lub zachowań zagrażających zdrowiu 
uczestników obsługa ma prawo przerwać ćwiczenia oraz 
nakazać opuszczenie siłowni.

13. Za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie 
siłowni Hotelu Grand Lubicz nie ponosi odpowiedzialności.

14. Hotel Grand Lubicz zastrzega sobie prawo dokonania 
zmiany w Regulaminie.

15. Regulamin podlega podaniu do publicznej wiadomości 
poprzez publikacje w widocznym miejscu na siłowni 
Hotelu Grand Lubicz.

16. Każdy korzystajacy z siłowni akceptuje Regulamin bez 
zastrzeżeń.

17. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzanie zmian 
dotyczących cennika, godzin otwarcia oraz zajęć 
grupowych.

18. Treningi personalne mogą być przeprowadzane tylko 
przez pracowników Hotel Grand Lubicz.

19. Każda osoba wykupująca karnet zobowiązana jest do 
zakupu karty członkowskiej (płatność jednorazowa) 
oraz okazywanie jej każdorazowo przed rozpoczęciem 
treningu.

20. W sprawie skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać sie 
do menadżera Fitness&GYM by Grand Lubicz,  
kontakt dostępny w recepcji klubu.
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