REGULAMIN WEWNĘTRZNY
CENTRUM REKREACYJNO – SPORTOWEGO
SQUASH GNIEZNO REGIMENT

1.

Niniejszy dokument zwany Regulaminem wewnętrznym Centrum Rekreacyjno-Sportowego Squash REGIMENT jest
regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa oraz obowiązki stron.

2.

Każda osoba przebywająca na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego Squash Gniezno REGIMENT ul. Artyleryjska 1,
62-200 Gniezno, zobowiązuje się do stosowania w pełni postanowień niniejszego dokumentu.

3.

Centrum Rekreacyjno-Sportowe Squash REGIMENT jest prowadzone przez Macieja Olejniczaka, prowadzącego
działalność gospodarczą pod nazwą Regiment Maciej Olejniczak na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacja
o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą w Gnieźnie, ul. Artyleryjska 1, 62-200
Gniezno, NIP: 7841962801, REGON: 639837387.

4.

Dane kontaktowe dla klientów:

Centrum Rekreacyjno-Sportowego Squash REGIMENT:
Adres: ul. Artyleryjska 1, 62-200 Gniezno
Adres e-mail: info@regiment.com.pl
Tel. 61 670 62 00, 602 666 201
5.

Regulamin obowiązuje do chwili jego ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści w recepcji
Centrum REGIMENT oraz na stronie www.squashgniezno.pl. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na
stronie www.squashgniezno.pl oraz w recepcji Centrum REGIMENT. Do usług rozpoczętych przed zmianą regulaminu
zastosowanie ma regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie zakupu usługi.

ZASADY OGÓLNE

1.

Niniejszy dokument (zwany dalej regulaminem jest regulaminem w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa
prawa oraz obowiązki stron w zakresie korzystania z usług Centrum Rekreacyjno-Sportowego Squash REGIMENT
(zwanego dalej również Centrum REGIMENT).

2.

Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki klientów Centrum Rekreacyjno-Sportowego Squash REGIMENT.
Wraz z wejściem na teren Centrum REGIMENT użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz
innymi regulaminami obowiązującymi na terenie Centrum REGIMENT,

oraz

złożenia osobiście podpisu pod

oświadczeniem o zapoznaniu się tymi tymi dokumentami, a także pod dokumentem wręczonym przez pracownika,
zwanym Kartą Klienta. Obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz jego przestrzegania dotyczy także osób
przebywających na terenie centrum a nie będących jego klientami.
3.

Centrum Rekreacyjno-Sportowe REGIMENT świadczy usługi w zakresie wynajmu pomieszczeń sportowych
umożliwiających grę w koszykówkę, squash, siatkówkę, badmintona, grę w piłkę nożną, tenisa ziemnego, oraz innych
sportów ogólnorozwojowych, które można przeprowadzić w wynajętych pomieszczeniach.

4.

Z usług Centrum Rekreacyjno-Sportowego REGIMENT mogą korzystać wszyscy chętni zwani dalej Klientami
Centrum Rekreacyjno-Sportowego REGIMENT, jako osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane na zasadach
określonych w regulaminie.

5.

Rezerwacja oraz zakup Karty Klienta Centrum REGIMENT Squash, może odbyć się drogą elektroniczną na portalu
internetowym pod adresem www.squashgniezno.pl, będącym platformą komunikacji pomiędzy Centrum Rekreacyjnosportowym REGIMENT a Klientami Centrum i podmiotami trzecimi na zasadach określonych w Regulaminie. Zakup
następuje zgodnie ze stawkami określonymi w aktualnym cenniku. Można również dokonać zakupu Karty Klienta i
rezerwacji bezpośrednio w Centrum Rekreacyjno -Sportowym REGIMENT Squash mieszczącym się na ul.
Artyleryjskiej

62-200 Gniezno, zgodnie ze stawkami określonymi w aktualnym cenniku Centrum Rekreacyjno-

Sportowego REGIMENT Squash.
6.

W przypadku dokonania zakupu Karty Klienta Centrum REGIMENT drogą elektroniczną Klient ma prawo odstąpić od
umowy w terminie 14 dni od daty zakupu. Informacje o sposobie i trybie odstąpienia znajdują się na stronie
internetowej Centrum REGIMENT www.squashgniezno.pl.

7.

Na terenie Centrum REGIMENT obowiązuje bezwzględny zakaz handlu towarami i usługami, akwizycji, naklejania i
pozostawiania reklam oraz ulotek.

8.

W Centrum REGIMENT obowiązuje bezwzględny zakaz filmowania i fotografowania wnętrz Centrum w celach
komercyjnych bez uprzedniej, pisemnej zgody Centrum.

9.

Podstawą rozliczenia za korzystanie z usług Centrum REGIMENT jest obowiązujący cennik. Cennik dostępny jest w
recepcji Centrum REGIMENT oraz na stronie internetowej www.squashgniezno.pl. Wszelkie zmiany cen obowiązują na
przyszłość i nie wpływają na ceny wykupionych już usług.

10. Na terenie Centrum REGIMENT zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń
narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
11. Na terenie całego Centrum REGIMENT i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów
BHP i P. POŻ.
12. Centrum REGIMENT ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie oferowanych usług. Regulacja tej
odpowiedzialności zawarta jest w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst. jedn. Dz.U.
2014 poz. 121 z późn. zm.).
13. Reklamacje można składać:
a.

drogą elektroniczną na wskazany w regulaminie adres

b.

w formie pisemnej na adres Centrum REGIMENT wskazany w regulaminie,

c.

bezpośrednio u pracownika recepcji Centrum REGIMENT.

14. W przypadku, gdy do ustosunkowania się do reklamacji niezbędne będzie uzyskanie dodatkowych informacji, Klient
zostanie poproszony o udzielenie takiej informacji. Skierowanie do Klienta będącego konsumentem prośby, o której
mowa w zdaniu pierwszym nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa w ust. 15 poniżej; reklamacja zostanie
rozpatrzona również w razie braku odpowiedzi.
15. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.Odpowiedź na reklamację zostanie
przesłana Klientowi na adres poczty elektronicznej (w przypadku złożenia reklamacji w tej formie) lub w formie
pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klientowi przysługują roszczenia
wynikające z ustawy Kodeks cywilny.

ZAKRES KORZYSTANIA Z USŁUG ORAZ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI CENTRUM REKREACYJNOSPORTOWEGO SQUASH GNIEZNO REGIMENT

1.

Klient Centrum REGIMENT przyjmuje do wiadomości, że przebieg zajęć oraz ogólny obraz całego wnętrza, mogą
być utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, mogą zostać opublikowane na stronie
internetowej Centrum REGIMENT lub innych portalach społecznościowych Centrum REGIMENT. Przed
opublikowaniem nagrania Centrum REGIMENT zwróci się do klienta Centrum REGIMENT o wrażenie zgody na
publikacje, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zgoda taka jest wymagana

2.

Klient Centrum REGIMENT przyjmuje do wiadomości, że w budynkach Centrum REGIEMNT zainstalowany jest
system monitoringu. System monitoringu zarządzany jest przez Centrum REGIMENT. Zapisy monitoringu
wykorzystywane są wyłącznie w celach wewnętrznychCentrum REGIMENT (w tym ustalenia świadczenia pracy
przez wszystkich pracowników Centrum REGIEMENT, utrwalenia okoliczności kradzieży lub też wypadku). Zapisy
systemu monitoringu przekazywane są tylko i wyłącznie uprawnionym ustawowo podmiotom (takim jak np. Policji) na
ich wyraźne i uzasadnione żądanie. Dostęp do zapisów monitoringu w poszczególnych strefach

Centrum

REGIMENT, posiada administrator systemu monitoringu oraz właściciele Centrum.
3.

Dostęp do zapisów monitoringu w szatniach posiada wyłącznie administrator systemu monitoringu ze względów
bezpieczeństwa klientów Centrum. Osoba nagrywana ma prawo zapoznać się z zapisami monitoringu obejmującymi
jego wizerunek. W tym celu zgłasza odpowiednie żądanie doCentrum REGIMENT na piśmie. Udostępnienie zapisu
monitoringu następuje w terminie czternastu dni od zgłoszenia takiego żądania w sposób, który uniemożliwia
identyfikację innych osób, których wizerunki utrwalone zostały przez system monitoringu.

4.

Zabronione jest korzystanie z usług i urządzeń Centrum REGIMENT przez klientów będących pod wpływem
alkoholu, środków

mających

wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, narkotyków, środków

antyhistaminowych, betablokerów lub środków uspokajających.
5.

Klienci Centrum REGIMENT, których stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na ich zdolności
fizyczne lub umysłowe powinni uczestniczyć w zajęciach czy wykonywać ćwiczenia wyłącznie wtedy, gdy są dla
nich odpowiednie ze względu na stan ich zdrowia. Osoby te powinny we własnym zakresie, przed przystąpieniem do
udziału w zajęciach, czy wykonywania ćwiczeń skonsultować się z lekarzem specjalistą i ustalić, w jakim zakresie
może korzystać z usług Centrum REGIMENT.

6.

Klienci Centrum REGIEMNT cierpiący na jakiekolwiek schorzenia, czy też choroby serca, niskie lub wysokie
ciśnienie lub w okresie ciąży, powinni przed skorzystaniem z usług Centrum REGIEMNT skonsultować się z
lekarzem.

7.

Jeżeli Klient Centrum REGIMENT nie ma pewności, w jaki sposób prawidłowo i bezpiecznie korzystać z urządzeń –
ma obowiązek uzyskać wszelkich niezbędnych wskazówek trenera lub też personelu Centrum REGIMENT.

8.

Podczas korzystania z usług i urządzeń Klienci zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, instrukcji
korzystania z urządzeń oraz wskazówek trenerów i personelu Centrum ze względów bezpieczeństwa.

9.

Jeśli Klient Centrum REGIMNET poweźmie jakiekolwiek wątpliwości, co do sprawności sprzętu, czy też urządzeń
stanowiących wyposażenie Centrum REGIMENT

, ma obowiązek niezwłocznie powstrzymać się od korzystania z

urządzenia oraz powiadomić trenera lub personel Centrum o uszkodzeniu.
10. Klient Centrum REGIMENT ma obowiązek dostosować wszystkie wykonywane ćwiczenia do swego stanu zdrowia
oraz stopnia swojej sprawności.
11. Centrum REGIMENT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Klientowi Centrum
REGIEMNT przez innego Klienta lub jakąkolwiek osobę trzeciąw sytuacji, gdy do powstania szkody doszło wyłącznie
w skutek działania lub zaniechania innego klienta lub osoby trzeciej, jeżeli działań́ tych lub zaniechań́ nie można było
przewidzieć́ ani uniknąć́ ..
12. Centrum REGIMENT, nie odpowiada za szkody powstałe:
a.

wyłącznie wskutek naruszenia przez klienta Centrumregulaminu, lub

b.

wyłącznie z innych przyczyn leżących po stronie klienta, lub

c.

wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą Centrum REGIMENT nie ponosi odpowiedzialności,jeżeli zdarzeń
tych nie można było przewidzieć́ ani ich uniknąć́ .

13. Klient Centrum REGIMENT ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia pracownika Centrum REGIMENT lub
trenera o każdym wypadku, czy też doznanych urazach, zarówno własnych, jak i innych klientów Centrum
REGIMENT.

DANE OSOBOWE

14. Administratorem danych osobowych klientów Centrum REGIMENT jest Maciej Olejniczak prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą Regiment Maciej Olejniczak na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacja o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą w Gnieźnie, ul. Artyleryjska 1, 62-200
Gniezno, NIP: 7841962801, REGON: 639837387.
15. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
16. Dane osobowe klientów Centrum REGIMENT są przetwarzane w celu zawierania umów oraz realizacji usług
oferowanych przez Centrum REGIMENT, a także w celach marketingowych, informowania członków o promocjach,
nowych ofertach oraz do badań opinii publicznej.
17. Każdy klient Centrum REGIMENT ma w każdym czasie prawo żądania wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo
żądania ich modyfikacji lub usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach przewidzianych prawem.
18. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rejestracji konta w wirtualnej platformie udostępnionej przezCentrum
REGIMENT, pod adresem www.squashgniezno.pl oraz zawarciem innych umów.
19. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przy podpisywaniu dokumentów wręczonych

przez pracownika

Centrum REGIMENT klient otrzyma do podpisania oświadczenie o wyrażeniu zgoda na wykorzystanie danych
osobowych przez Centrum Rekreacyjno-Sportowe Squash Gniezno REGIMENT do w/w celów. Jeżeli klient zapisuje
się do Centrum REGIMENT za pośrednictwem platformy www.squashgniezno.pl, zostanie poproszony o
zaakceptowanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie danych osobowych do w/w celów.

ZASADY REZERWACJI

1.

Rezerwacji dokonać można drogą elektroniczną na portalu udostępnionym przez Centrum REGIMENT na stronie
www.squasgniezno.pl, po dokonaniu rejestracji oraz podaniu pełnych danych osobowych wymaganych do
wprowadzenia do systemu, a także po podpisaniu oryginału dokumentu- KARTA KLIENTA (zwana również Kartą
członkowską), w recepcji Centrum.

2.

Na stronie internetowej każdy zainteresowany może doładować Kartę Członkowską dokonując płatności zgodnie z
aktualnym cennikiem Centrum. Karta członkowska zostanie wręczona w momencie przybycia doCentrum
REGIMENT po okazaniu dowodu tożsamości.

3.

Karta Członkowska upoważnia do skorzystania z usługi w godzinach wcześniej zarezerwowanych, na stronie
internetowej bądź osobiście w Centrum REGIMENT, aż do wyczerpania środków na Karcie Członkowskiej.

4.

Kartę Członkowska można doładowywać w dowolnym momencie na stronie internetowej, po dokonaniu płatności na
dowolną kwotę.

5.

Karta Członkowska musi być wykorzystana przynajmniej raz na sześć miesięcy. Jeśli klient Centrum REGIMENT nie
użyje karty raz na sześć miesięcy zostanie pobrana opłata za wydaną Kartę Członkowską w kwocie 20 PLN, lub
należy dokonać zwrotu Karty do recepcji Centrum. Pozostałe zgromadzone środki na koncie klienta, zostaną
zwrócone w ciągu 14 dni na konto bankowe klienta, na pisemny wniosek klienta złożony w recepcji Centrum.

6.

Wolne godziny hal sportowych oraz squasha będą aktualizowane na stronie www.squashgniezno.pl

7.

Karta Klienta może być wykorzystana tylko i wyłącznie przez Członka Centrum REGIMENT, dane osobowe muszą
być zgodne z tożsamością użytkownika niniejszej karty. Nie może z jednej Karty korzystać kilka osób. Osoby
pracujące w recepcji mają prawo do weryfikacji danych z dokumentem tożsamości.

8.

Jeśli Karta Członkowska nie posiada wystarczających środków na koncie, Klient Centrum nie zostanie wpuszczony
przez bramki zabezpieczające dostęp do pomieszczeń sportowych.

9.

Kartę doładować można również osobiście gotówką w recepcji Centrum REGIEMNT.

ZASADY ZACHOWANIA W CENTRUM REGIMENT SQUASH

1.

Klienci Centrum zobowiązani są, by na terenie Centrum REGIMENT

zachować pełną kulturę osobistą do

pozostałych Klientów, jak również do poszanowania ogólnie przyjętych norm uprzejmego zachowania. Klienci
zobowiązani są do zachowywania się w sposób odpowiedni, tak by nie przeszkadzać innym klientom. Używanie
wulgaryzmów czy też obraźliwego języka, jest niedozwolone na całym obszarze Centrum REGIMENT.
Niezastosowanie się do tej zasady, może doprowadzić do wyproszenia klienta Centrum REGIMENT przez personel.
2.

Klienci Centrum REGIMENT zobowiązani są by zapoznać się, przed rozpoczęciem zajęć, z zasadami dotyczącymi
użytkowania i korzystania ze sprzętu jaki znajduje się na całym obszarze Centrum REGIMENT. Stosować się do
zasad użytkowania poszczególnych pomieszczeń oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów.

3.

Klienci Centrum REGIMENT zobowiązani są do przestrzegania zasad czystości urządzeń i wyposażenia Centrum
REGIMENT tak by zapewnić higienę i komfort innym klientom.

4.

Klienci Centrum REGIMENT w trakcie wykonywania ćwiczeń sportowych, są zobowiązani do posiadania
odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego, dostosowanego do rodzaju wykonywanych ćwiczeń. Obowiązuje
używanie obuwia sportowego z odpowiednią podeszwą tak by nie pozostawiały żadnych śladów na parkiecie i
wykładzinie.

5.

Centrum REGIMENT zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w

Centrum REGIEMENT i

poproszenia osoby, która ubrana jest nieodpowiednio, o jego opuszczenie.
6.

W Centrum REGIMENT zabrania się używania emblematów, szczególnie na odzieży lub innych częściach garderoby,
polskich klubów sportowych by uniknąć jakichkolwiek konfrontacji pomiędzy klientami.

7.

Po zakończeniu ćwiczeń z wykorzystaniem urządzeń treningowych klient Centrum REGIMENT ma obowiązek
odłożyć je na miejsce lub odpowiednio zabezpieczyć.

8.

Zabronione jest rzucanie (upuszczanie z wysokości) jakiegokolwiek sprzętu, w szczególności takich jak rakieta do
tenisa, squasha, ciężkiego sprzętu itd.

9.

Palenie papierosów, spożywanie alkoholu, stosowanie sterydów, środków odurzających i narkotyków jest surowo
zabronione i będzie skutkowało usunięciem z Centrum wraz z całkowitym zakazem ponownego wejścia.

10. Na terenie Centrum REGIMENT obowiązuje zakaz wnoszenie alkoholu, środków odurzających i narkotyków oraz
środków psychotropowych lub innych.
11. Zabronione jest wnoszenie ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych. Obowiązuje zakaz
przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla użytkowników.
12. Na terenie Centrum REGIMENT zabronione jest wywieszanie lub rozdawanie ulotek, a także prowadzenie sprzedaży
w jakiejkolwiek formie bez zgody Właściciela Centrum REGIMENT.
13. Zabrania się używania, bez zgody Właściciela Centrum REGIMENT, jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk.
14. Uchylanie się od obowiązków opisanych powyżej, przez klienta Centrum REGIMENT lub naruszanie zakazów
obowiązujących klienta, upoważnia Centrum

REGIMENT do rozwiązania wszelkich umów łączących klienta z

CENTRUM REGIMENT, których przedmiotem jest świadczenie usług opisanych w regulaminie.
15. Obowiązuje również zakaz wjazdu doCentrum REGIMNET i poruszania się pojazdami takimi jak rolki, rower, deska,
po powierzchniach do tego nie przeznaczonych. Obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt na cały jego
obszarze.

KORZYSTANIE Z USŁUG CENTRUM REGIMENT PRZEZ OSOBY NIELETNIE

1.

Z usług Centrum Rekreacyjno-Sportowego Squash Gniezno REGIMENT, mają prawo korzystać osoby nieletnie tylko
i wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego nieletniego.

2.

Zgodę na korzystanie z usług oraz z urządzeńCentrum REGIMENT przez osoby nieletnie, podpisuje przedstawiciel
ustawowy, osobiście przy recepcji Centrum REGIMENT, potwierdzając równocześnie wiek nieletniego. Pierwsza
wizyta musi odbyć się z rodzicem, opiekunem czy też osobą dorosłą.

3.

Rodzice czy opiekunowie zobowiązani są do ciągłego kontrolowania nieletnich, dbając tym samym

o

bezpieczeństwo.Dzieci w wieku poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług Centrum REGIMENT tylko i wyłącznie
w obecności rodzica, opiekuna, czy też osoby dorosłej,
4.

Osoby nieletnie będące klientem Centrum REGIMENT, jaki i dzieci korzystające z niego pod opieka opiekunów,
zobowiązane są do przestrzegania wszystkich regulaminów i zasad dotyczących pełnoletnich Członków Centrum
REGIMENT. Z ich treścią zaznajamia je rodzic lub opiekun.

PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW

5.

W Centrum Rekreacyjno-Sportowym Squash Gniezno REGIMENT, przy wejściu, każdy klient otrzymuje klucz; kod;
chip do osobistej szafki na przechowywanie rzeczy codziennego użytku, z których nie będzie korzystał podczas
zajęć, upewniając się, czy szafka została prawidłowo zamknięta.

6.

Klient Centrum REGIMENT ma prawo pozostawić w szafce odzież wierzchnią oraz inne podobne przedmioty
codziennego użytku, których konieczność pozostawienia w szafce wynika ze specyfikacji usług świadczonych przez
Centrum REGIMENT jak również uprawianych dyscyplin.

7.

Klient Centrum REGIMENT odpowiada za dopilnowanie tego, by przydzielona mu szafka, w której przechowuje
swoje rzeczy, została prawidłowo zamknięta. W przypadku powzięcia przez klienta Centrum REGIMENT wątpliwości
co do sprawności zamka znajdującego się w szafce klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel
Centrum REGIMENT

8.

Każda osoba powinna niezwłocznie opróżnić ze swoich rzeczy i zwolnić szafkę przed wyjściem z Centrum
REGIMENT. Szafki niezwolnione będą opróżniane przez pracowników codziennie po zamknięciu Centrum, przy
czym Centrum REGIMENT nie odpowiada za rzeczy tam pozostawione.

5.

Klient Centrum REGIMENT powinien sprawować pieczę nad wszelkimi swoimi przedmiotami znajdującymi się poza
szafką.

6.

W przypadku zagubienia klucza; kodu; numerka; chipa do szafki, osoba korzystająca z niej, zobowiązana jest do
niezwłocznego powiadomienia pracownika o tym fakcie. Jednocześnie ustaje odpowiedzialność Centrum REGIMENT
za rzeczy pozostawione w szafce.

7.

W razie nieodnalezienia klucza do szafki klient Centrum REGIMENT jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów
wymiany zamka lub też zakupu nowego klucza; kodu; chipa w kwocie 150 PLN ( netto ).

ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW DO SQUASH

1.

Rezerwacja kortów możliwa jest drogą elektroniczną na stronie www.squashgniezno.pl, lub osobiście w recepcji
Centrum.

2.

Korzystanie z hali odbywa się po uzgodnieniu terminu i godzin z pracownikiem Centrum REGIMENT w oparciu o
harmonogram, lub rezerwacji w systemie elektronicznym, udostępnionym na stronie www.squashgniezo.pl

3.

Za korzystanie z kortów squasha pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem Centrum REGIMENT.

4.

Wstęp na kort dozwolony jest wyłącznie w czystym obuwiu nie pozostawiającym śladów na powierzchni kortu obuwie z tzw. podeszwą kauczukową przeznaczone do sportów halowych w białym kolorze. W przypadku nie
posiadania odpowiedniego obuwia do gry, pracownik ma prawo odmówić Klientowi wstępu na kort.

5.

Przed rozpoczęciem gry należy zadbać o prawidłową rozgrzewkę, aby przygotować organizm na intensywny wysiłek
fizyczny.

6.

Ze względów bezpieczeństwa, zaleca się używanie okularów ochronnych podczas gry. Używanie okularów
sportowych nie jest wymagane, ale zalecane.

7.

Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów, w sklepie na terenie Centrum
REGIEMNT ( wszelkie informacje w recepcji ). W sklepie można również dokonać zakupów w/w przedmiotów.

8.

Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy, ponosi za niego materialną odpowiedzialność (dotyczy zniszczenia lub
zaginięcia rakiety).

9.

Zabrania się wnoszenia na kort i pozostawianie na jego podłodze zegarków, butelek z wodą, ręczników, telefonów
komórkowych oraz wszelkich innych
Przedmiotów, mogących utrudniać grę i spowodować zagrożenie zdrowia graczy na korcie, jak również zniszczenie
powierzchni podłogi i ścian.

10. Kort przeznaczony jest tylko i wyłącznie do gry w squash według zasad podanych w załącznikach do Regulaminu.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ

1.

Rezerwacja hali sportowej jest możliwa droga elektroniczną na stronie www.squashgniezno.pl, lub osobiście w
recepcji Centrum REGMIENT.

2.

Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny bezwzględnie podporządkować się wskazówkom i uwagom
administratora obiektu.

3.

Z hali sportowej korzystać mogą: grupy zorganizowane, dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela i
sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, instytucje, organizacje, osoby fizyczne. Dzieci i młodzież do
lat 18 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Grupa zorganizowana nie może
mieć więcej niż 20 osób. Jedna z nich musi być klientem Centrum REGIMENT .

4.

Do hali sportowej nie mogą wchodzić osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod
działaniem środków odurzających.

5.

Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest: pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
założenie właściwego obuwia sportowego z białą podeszwą (czystego, niepozostawiającego podczas użytkowania
hali sportowej zabrudzeń, rys itp.), przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych
znajdujących się na wyposażeniu hali, utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i w
pomieszczeniach sanitarnych. Podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia, lub pracownikom za
funkcjonowanie obiektu. Zgłaszanie wszelkich uszkodzeń sprzętu, urządzeń i wyposażenia, osobie prowadzącej
zajęcia.

6.

Prowadzący, opiekun, czy osoba odpowiedzialna za zajęcia, zobowiązana jest sprawdzić stan techniczny sprzętu i
wyposażenia, przed przystąpieniem do zajęć.

7.

Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno: palić papierosów, pić napojów alkoholowych, wnosićpozostawiać otwartych napojów wszelkiego rodzaju,

stosować środków odurzających, wnosić i używać sprzętu

niesportowego, materiałów i narzędzi niebezpiecznych. Wieszać się na obręczach, konstrukcjach do gier
zespołowych i bramkach, wchodzić na drabinki bez polecenia prowadzącego zajęcia, korzystać ze wszelkich
urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali sportowej,
8.

W czasie zajęć, organizator, opiekun, trener, lub inna osoba odpowiedzialna, jest zobowiązana przestrzegać
przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej
Osoby wymienione w zdaniu pierwszym są zobowiązane do zapoznania pozostałych członków grupy z treścią
regulaminów.

9.

Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej, powinny odbywać się w obecności nauczyciela. Wejście
grupy na halę, powinno odbywać się za jego zgodą i pod jego nadzorem.

10. Prowadzący zajęcia (opiekun grupy), zobowiązany jest do zapoznania swoich podopiecznych z regulaminem oraz
zasadami korzystania z obiektu, odpowiada także za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach
sanitarnych hali po każdych zajęciach.
11. Maksymalna ilość osób przebywającej na hali sportowej jest ograniczona do 20 osób.
12. Osoby niszczące sprzęt, urządzenia hali sportowej oraz dewastujące obiekt, ponoszą odpowiedzialność materialną
za wyrządzone szkody. W każdej chwili mogą zostać wyproszeni przez personel.
13. Pracownik Centrum REGIMENT, może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień, zakazać
korzystania z hali sportowej.
14. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu, będą usuwane z terenu hali sportowej,
niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
16. Centrum REGIMENT jak i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej, zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
17. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do pracownika Centrum REGIMENT.
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REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI

1.

W Centrum Rekreacyjno-Sportowym; kod; chip Squash Gniezno REGIMENT, przy wejściu, każdy klient otrzymuje
klucz do osobistej szafki na przechowywanie rzeczy codziennego użytku, z których nie będzie korzystał podczas
zajęć, upewniając się czy szafka została prawidłowo zamknięta.

2.

Klient Centrum REGIMENT ma prawo pozostawić w szafce odzież wierzchnią oraz inne podobne przedmioty
codziennego użytku, których konieczność pozostawienia w szafce wynika ze specyfikacji usług świadczonych.

3.

Osoba korzystająca z szafki, powinna niezwłocznie zwolnić szafkę przed wyjściem z Centrum REGIMENT. Szafki
niezwolnione, będą codziennie opróżniane podczas zamknięcia obiektu przez pracowników, przy czym Centrum
REGIMENT nie odpowiada za rzeczy tam pozostawione.

4.

Klient Centrum REGIMENT powinien sprawować wszelką pieczę nad wszelkimi swoimi przedmiotami znajdującymi
się poza szafką.

5.

W przypadku zagubienia klucza; kodu; chipa do szafki, osoba zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o
tym pracownika Centrum REGIMENT. W monecie utraty klucza przez klienta, ustaje odpowiedzialność Centrum
REGIMENT za rzeczy pozostawione w szafce.

6.

W razie nieodnalezienia klucza; kodu; chipa do szafki, osoba odpowiedzialna,

jest zobowiązana do pokrycia

wszelkich kosztów wymiany zamka, lub też zakupu nowego klucza w wysokości 150 PLN.
7.

Nie wolno malować i pisać po szafkach oraz naklejać na nich obrazków. Nie wolno również przechowywać w
szafkach: przedmiotów szklanych, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem, żywności oraz przedmiotów
niebezpiecznych, lekarstw, anabolików i innych środków odurzających, alkoholu.

8.

Korzystający z szatni, zobowiązani są dbać o czystość i porządek w szafkach oraz wokół nich.

9.

Próba otwierania innych szafek niż szafka przydzilona Klientowi Centrum, pozostających w zamknięciu , może zostać
potraktownana jako usiłowanie włamania.

10. W szatni obowiązuje zachowanie ciszy i spokoju. Klienci Centrum REGIMENT przebywają tam tylko w celu
skorzystania z szafki. W czasie pobytu, nie wolno: biegać, krzyczeć, gasić światła, zamykać drzwi.
11. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych w szatni, należy niezwłocznie
zgłaszać pracownikowi REGIMENT, bądź opiekunowi, osobie dorosłej, czy nauczycielowi.
12. Sprawy nieobjęte regulaminem, będą indywidualnie rozpatrywane przez Managera Centrum REGIMENT.
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