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Regulamin Ogólny Sali gimnastycznej i siłowni.  

1. Baseny Mineralne w Solcu Zdrój, ul. Partyzantów 18  zarządzane przez Malinowe Hotele sp. z 

o.o. ul. Leśna 7, 28 – 131 Solec – Zdrój. 

2. Sala gimnastyczna i siłowni dostępne są w godzinach 08.00 – 20.00  

3. Obiekt Basenów Mineralnych w Solcu – Zdroju objęty jest całodobowym monitoringiem 

wizyjnym z zapisem elektronicznym. 

4. Monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności osób 

korzystających z usług Basenów Mineralnych w Solcu – Zdroju.  

5. Nagrania monitoringu mogą być podstawą do wyciagnięcia konsekwencji w stosunku do osób 

niestosujących się do zapisów Regulaminów obowiązujących w obiekcie Basenów 

Mineralnych w Solcu Zdroju. 

6. W obiekcie Basenów Mineralnych obowiązuje zakaz palenia tytoniu. 

7. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w obiekcie Basenów Mineralnych w Solcu – Zdroju 

wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.  

8. Osoby niepełnosprawne wymagające bezpośredniej opieki mogą przebywać w obiekcie 

Basenów Mineralnych w Solcu – Zdroju wyłącznie z opiekunem.  

9. Korzystanie z oferty Sali gimnastycznej oraz siłowni po dokonaniu opłaty zgodnie z 

obowiązującym Cennikiem w Recepcji centrum zdrowia.  

10. Na żądanie klienta wystawiana jest faktura VAT w Kasie Basenów Mineralnych w ciągu 7 dni 

na podstawie paragonu fiskalnego.  

11. Nagrywanie filmów oraz fotografowanie do celów komercyjnych w obiekcie Basenów 

Mineralnych w Solcu – Zdroju jest możliwe po uzyskaniu zgody zarządzającego obiektem.  

12. Działalność komercyjna, edukacyjna oraz lecznicza podmiotów gospodarczych oraz osób 

prywatnych w obiekcie Basenów Mineralnych w Solcu – Zdroju jest możliwa po uzyskaniu 

pisemnej zgody zarządzającego obiektem.  

13. Zarządzający obiektem Basenów Mineralnych w Solcu – Zdroju zastrzega sobie prawo do 

okresowego wyłączenia z użytkowania całości lub części urządzeń.  

14. Zarząd obiektu nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń powstałych w wyniku 

nieprzestrzegania Regulaminu, zaleceń obsługi oraz w wyniku nieodpowiedniego 

wykorzystywania urządzeń.  

15. Osoby naruszające Regulamin Basenów Mineralnych w Solcu – Zdroju, porządek i ład 

publiczny, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia swojego lub innych 

osób jak również osoby nie stosujące się do zaleceń służb porządkowych i pracowników 

Basenów Mineralnych w Solcu Zdroju mogą zostać usunięte z obiektu Basenów Mineralnych 

w Solcu Zdroju bez prawa zwrotu poniesionych opłat. W stosunku do tych osób może zostać 

wszczęte postępowanie na podstawie przepisów Kodeksu Karnego lub Kodeksu Cywilnego.  

16. Osoby, które dokonały zniszczeń majątku Basenów Mineralnych w Solcu – Zdroju ponoszą 

odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie, które dokonały 

zniszczeń majątku Basenów Mineralnych w Solcu – Zdroju, odpowiedzialność materialną 

ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie, opiekunowi grupy.  

17. Za przedmioty wartościowe, gotówkę, dokumenty pozostawione w szafkach w szatni 

ogólnodostępnej zarządzający Basenami Mineralnymi w Solcu Zdroju nie ponoszą 

odpowiedzialności.  
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18. Za przedmioty pozostawione w strefie ogólnodostępnej bez nadzoru zarządzający nie ponosi 

odpowiedzialności.  

19. Rzeczy znalezione na terenie obiektu Basenów Mineralnych w Solcu – Zdroju należy 

przekazać pracownikom Recepcji. Zwrot rzeczy pozostawionych w obiekcie Basenów 

Mineralnych po ustaleniu właściciela w ciągu 30 dni. Po upływie 30 dni rzeczy znalezione 

będą niszczone.  

20. Przed wejściem do obiektu Basenów Mineralnych należy zapoznać się z Regulaminami 

Basenów Mineralnych w Solcu – Zdroju. 

21. Zachować szczególną ostrożność na schodach, pod prysznicami, na plaży wokół niecek 

basenów, saunach, zjeżdżalni, wannie wellness. 

22. Wszelkie zdarzenia, wnioski i uwagi należy zgłaszać osobie zarządzającej obiektem Basenów 

Mineralnych w Solcu – Zdroju. 

23. Telefony ALARMOWE 

a. POLICJA – 997  

b. STRAŻ POŻARNA – 998  

c. POGOTWIE RATUNKOWE – 999  

d. TELEFON ALARMOWY – 112  

 

Zasady korzystania z Sali gimnastycznej i siłowni 

1. Z Sali gimnastycznej oraz siłowni mogą korzystać osoby pełnoletnie. 

2. Osoby nieletnie mogą korzystać z Sali gimnastycznej oraz siłowni pod opieką osoby dorosłej.  

3. Osoby korzystające z Sali gimnastycznej oraz siłowni powinny: 

a. Posiadać odzież i obuwie sportowe 

b. Zapoznać się ze zasadami korzystania z wyposażenia  

c. Wykorzystywać sprzęt, wyposażenie zgodnie z przeznaczeniem 

d. Postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 

e. Stosować się do poleceń obsługi  

f. Po zakończeniu ćwiczeń odłożyć sprzęt na miejsce przeznaczenia  

4. Z Sali gimnastycznej i siłowni mogą korzystać osoby, których stan zdrowia pozwala na 

wykonywanie ćwiczeń siłowych. 

5. Użytkownicy wykonują ćwiczenia fizyczne wyłącznie na własną odpowiedzialność 

6. Zarządzający nie ponoszą odpowiedzialności i ryzyka za niewłaściwe wykorzystywanie sprzętu 

i urządzeń oraz za skutki powstałe w wyniku wykonywania ćwiczeń fizycznych 

7. Na Sali gimnastycznej oraz siłowni zabrania się: 

a. Palenia papierosów, e – papierosów, spożywania napojów alkoholowych, zażywania 

substancji psychoaktywnych  

b. Wykorzystywania urządzeń, wyposażenie niezgodnie z przeznaczeniem  

c. Używania przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników (ostre 

narzędzia, szklane opakowania itp.) 

d. Wstępu osobom będącym pod wpływem środków odurzających i psychoaktywnych  

e. Niszczenia urządzeń i wyposażenia Sali gimnastycznej i siłowni  
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