
Załącznik Nr 1.    

do Zarządzenia  Nr 01 / 2013 

Dyrektora  GOSiR w Piasecznie 

 z dnia. 02.01.2013.  

 

REGULAMIN 

OPŁAT ZA WSTĘP NA SIŁOWNIĘ GOSIR W PIASECZNIE. 

 

1. Siłownia jest częścią zaplecza sportowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie. 

2. Korzystanie z siłowni jest możliwe w godzinach otwarcia GOSiR, zgodnie z podanym lokalnie 

czasem jej udostępnienia. 

2.      Prawo do korzystania z siłowni mają posiadacze jednorazowego biletu wstępu lub ważnej  

         karty abonamentowej ( karnetu ), której wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.  

3.     Weryfikacja w/w uprawnień odbywa się z udziałem pracownika obsługi siłowni, przed wejściem    

         na obiekt. 

4.      Sprzedaż biletów i karnetów odbywa się w kasie GOSiR, w godz. 6.00-22.00 . 

5.      W przypadku grup zorganizowanych podpisywane będą umowy najmu obiektu uwzględniające       

          w szczególności liczebność grupy użytkowników.          

6.   Wraz z zakupem biletu lub karnetu użytkownik akceptuje i zobowiązany jest do przestrzegania 

postanowień regulaminów obiektu GOSiR w Piasecznie. 

7.      Ważność karty abonamentowej liczona jest od daty zakupu. Okres jej ważności wynosi 3. m-ce.  

8.      Po upływie terminu ważności karnetu niewykorzystane środki nie podlegają rozliczeniu 

 i zwrotowi. 

9.      Prawo do korzystania z karty abonamentowej przysługuje aktualnemu posiadaczowi karnetu.  

10.    Przy zakupie karnetu można podać dane (w przypadku dziecka do lat 18 – dane rodzica): 

          imię i nazwisko,  numer telefonu. Udostępnienie danych jest dobrowolne a ich przetwarzanie 

zgodne z ustawą Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. – (Dz.U.1997 nr 133 

poz.883) i służy identyfikacji właściciela karnetu w przypadku jego zagubienia. Fakt zagubienia 

należy niezwłocznie zgłosić w kasie - w przypadku identyfikacji właściciela karnetu kasjerka 

może wydać nowy karnet i przenieść na niego wartość usług z karnetu zagubionego -  

         w przypadku braku danych osobowych nie ma możliwości przeniesienia wartości usług na nowy 

karnet. 

11.   Przed wejściem na siłownię użytkownik karnetu zobowiązany jest do powiadomienia w kasie  

o zamiarze rozliczenia usługi karnetem.  

12.   Rozliczenie pobytu na siłowni następuje poprzez oznaczenie go na tabelce wejść, umieszczonej 

        na rewersie karnetu. 

13.   W przypadku wyczerpania limitu na karnecie, użytkownik zobowiązany jest zapłacić gotówką  

za czas pobytu na obiekcie lub wykupić nowy karnet. 

14.    Osoby posiadające karnety są wpuszczane na siłownię w pierwszej kolejności.  

         Karta abonamentowa nie gwarantuje wejścia na siłownię w momencie jej zapełnienia.  

  15.  W przypadku przestoju obiektu (np. przerwa technologiczna) ważność karnetu wydłużana jest 

proporcjonalnie do liczby dni przestoju. 

16.     Karnety zniszczone i nieczytelne nie będą obsługiwane. 

17.     Niniejszy regulamin obowiązuje każdego użytkownika siłowni.  

18.    Szczegółowe informacje pod nr  tel. 0 22 716 66 00, w. 32 ( kasa ) lub 36 ( siłownia ). 

 

 

 


