
   

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ 

Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie ul. Zamenhofa 5 

 

1. Siłownia zewnętrzna jest administrowana przez Powiatowy Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Pszczynie, zwany dalej POSiR-em. 

2. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z poniższym Regulaminem i 

jego przestrzeganie. 

3. Siłownia zewnętrzna jest ogólnodostępna, otwarta w godzinach pracy POSiR-u. 

Korzystanie z boisk jest nieodpłatne. 

4. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń siłowni ma obowiązek zapoznać 
się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia i sposobem wykonywania 

ćwiczeń, zamieszczonym na każdym urządzeniu. 
5. Urządzenia siłowni znajdujące się na terenie siłowni zewnętrznej mogą być 

użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i stosownymi instrukcjami.  

6. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzenia – 
usterki należy zgłaszać Administratorowi siłowni – bezpośrednio w sekretariacie 

POSiR lub pod numerem telefonu 32 210 55 00. 
7. Korzystanie z siłowni zewnętrznej przez osoby niepełnoletnie odbywa się jedynie w 

obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna. 
8. Osoby korzystające z urządzeń siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność. 

9. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny 
skonsultować się z lekarzem. 

10. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego 
Regulaminu będą usuwane z terenu siłowni, niezależnie od ewentualnego 

skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach. 
11. Osoby korzystające z urządzeń siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, 

narkotyków lub innych środków odurzających. 

12. Korzystający z siłowni zewnętrznej ponoszą odpowiedzialność materialną w 

pełnej wysokości szkody za zniszczenia i uszkodzenia sprzętu spowodowane 

niezgodnym użytkowaniem. Jednocześnie są zobowiązani do zgłaszania każdego 

zauważonego uszkodzenia pracownikom POSiR-u. 

13. Zobowiązuje się osoby przebywające na terenie siłowni zewnętrznej do 

utrzymywania porządku i dbania o czystość na całym jej terenie.  

14. Po zakończeniu ćwiczeń urządzenie, z którego korzysta osoba ćwicząca 

winno być pozostawione w należytym stanie technicznym. 

15. POSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione na 

terenie siłowni zewnętrznej. 

16. Wszystkie osoby przebywające na terenie siłowni zewnętrznej zobowiązane 

są do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ oraz do podporządkowania się 

poleceniom pracowników POSiR-u, służb porządkowych i osób upoważnionych. 



Osoby naruszające porządek publiczny oraz niniejszy Regulamin będą usuwane z 

obiektu. 

17. Na terenie siłowni zewnętrznej zabrania się: 

a) wprowadzania zwierząt; 

b) wnoszenia materiałów wybuchowych oraz pirotechnicznych, szklanych 

opakowań, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów 

niebezpiecznych,; 

c) wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych; 

d) palenia tytoniu i papierosów elektronicznych; 

e) spożywania alkoholu oraz przebywania osób, których stan wskazuje na 

spożycie alkoholu lub środków odurzających; 

f) stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych osób na utratę zdrowia lub 

kalectwo; 

g) wjeżdżania na teren boisk piaskowych motorowerami, motorami, itp. 

18. Rowery należy pozostawiać w miejscach do tego wyznaczonych. 

19. POSiR zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji w 

kwestiach spornych, a także nieujętych w niniejszym Regulaminie. 

 

 

 


