
Regulamin korzystania z siłowni Green Loft 

§1 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje zasady korzystania z siłowni znajdującej się  
w budynku Green Loft (dalej – Obiekt), ul. Sambora 37, 81-235 Gdynia.  

2. Regulamin został ustanowiony przez Zespół Basenów Rekreacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w 
Gdyni przy ul. Tatrzańskiej 10, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem 0000445452, która jest 
właścicielem Obiektu.  

3. Regulamin może być ́w każdym czasie zmieniony.  
4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z Obiektu.  
5. Każda osoba korzystająca z Obiektu wyraża zgodę ̨na postanowienia Regulaminu, zobowiązuje 

się do ich przestrzegania i ponosi odpowiedzialność ́ wobec prowadzącego Obiekt za 
stosowanie się ̨do Regulaminu.  

§2 

1. Korzystanie z Obiektu jest możliwe po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. 
2. Z Obiektu korzystać mogą jedynie Goście, którzy wynajęli pokój w Green Loft. 
3. Z urządzeń znajdujących się w Obiekcie korzystać mogą jedynie osoby, które nie mają 

przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Osoby z problemami 
zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem. 

§3 

1. W Obiekcie mogą przebywać jedynie osoby ćwiczące. 
2. Wejście do Obiektu możliwe jest tylko w odpowiednim i kompletnym stroju sportowym oraz 

czystym (zmienionym) obuwiu sportowym. 
3. Dla celów higienicznych, osoba korzystająca z Obiektu zobowiązana jest do używania ręcznika 

podczas ćwiczeń.  
4. Ręczniki przystosowane do użytkowania w Obiekcie są dostępne po wejściu na jego teren. 
5. Obowiązuje zakaz wykorzystywania w Obiekcie ręczników przyniesionych z pokojów 

hotelowych. 
6. Po zakończonych ćwiczeniach Gość zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na właściwe miejsce 

oraz zdezynfekowanie go. 
7. Gość przed przystąpieniem do ćwiczeń lub korzystania z urządzeń lub usługi oferowanej  

w Obiekcie zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją korzystania z urządzenia lub korzystania 
z usługi, ze szczególnym uwzględnieniem wymienionych w instrukcji przeciwwskazań. 
Rozpoczęcie przez Gościa korzystania z usługi mimo istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań  
i nie poinformowanie o nich instruktorów lub pracowników Obiektu całkowicie wyłącza 
odpowiedzialność Obiektu za wszelkie negatywne skutki dla Gościa, które wystąpią w związku 
z realizacją usługi. 

  



§4 

1. Na terenie Obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, wnoszenia i spożywania alkoholu 
oraz środków odurzających. Zakazane jest korzystanie z Obiektu przez osoby pozostające pod 
wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. 

2. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie Obiektu tylko pod opieką swoich rodziców lub 
pełnoletnich opiekunów, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przez 
dzieci wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. W Obiekcie nie mogą przebywać samodzielnie dzieci poniżej 14 roku życia. Osoby powyżej 14 
roku życia i poniżej 18 roku życia mogą korzystać z Obiektu za wiedzą i zgodą rodzica lub 
opiekuna prawnego. 

4. Na terenie Obiektu obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń pracowników Obiektu. 
5. Gość zobowiązany jest do przestrzegania czystości, nienaruszania spokoju i porządku  

w ramach ogólnie przyjętych norm zachowania się oraz niezakłócania innym osobom 
możliwości korzystania z Obiektu. W szczególności zabrania się krzyczenia, rzucania sprzętu 
bezpośrednio na podłogę, używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub 
używania przemocy fizycznej w stosunku do osób trzecich. 

6. Goście nie stosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu mogą zostać usunięci 
z Obiektu przez pracowników bez prawa zwrotu opłaty za korzystanie z Obiektu. 

§5 

1. Obiekt zastrzega sobie prawo fotografowania pomieszczeń siłowni w celach marketingowych 
i promocyjnych, w tym niezmiennego utrwalenia wizerunku Gości, którzy po uprzednim 
poinformowaniu o możliwym utrwaleniu ich wizerunku nie zgłosili w tym zakresie sprzeciwu. 
Brak sprzeciwu traktowany będzie jako wyrażanie zgody na utrwalenie wizerunku 
 i wykorzystanie go przez Obiekt w celach marketingowych i promocyjnych. 

2. Gościowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Obiekt jego 
danych osobowych, ich poprawienia lub sprostowania. W tym celu należy się skontaktować  
z obsługą obiektu pod adres e-mail info@greenloft.pl 

3. Administratorem danych osobowych klientów jest Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni. 

4. Gość korzysta z Obiektu na własna odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Obiektu 
żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku  
z korzystaniem z Obiektu. 

5. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione na terenie siłowni Obiekt nie ponosi 
odpowiedzialności. 

6. W przypadku niezastosowania się przez Gościa do postanowień Regulaminu, instrukcji czy 
udzielanych rad i wskazówek i wyrządzanie swoim zachowaniem jakiejkolwiek szkody osobie 
trzeciej, wyłączną odpowiedzialność ponosi bezpośredni sprawca szkody. 

7. Za zniszczenie i dewastację rzeczy należących do Obiektu oraz wszelkie świadome działania na 
jego szkodę Gość będzie odpowiadał prawnie i finansowo. 

8. Obiekt zastrzega sobie prawo do zamknięcia Obiektu lub jego części w związku z remontem, 
naprawami, konserwacją, sprzątaniem.  

9. Obiekt zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 
 

 

 


