REGULAMIN OBIEKTU FIT&GYM AZS
§1
Postanowienia ogólne
1.
Klub Fit&Gym AZS jest obiektem zarządzanym przez Klub Uczelniany Akademickiego Związku
Sportowego Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.
2.
Klub Fit&Gym AZS mieści się na ul. Stadionowej 1 w Lublinie.
3.
Obiekt czynny jest w godzinach określonych harmonogramem podanym do publicznej
wiadomości.
4.
Klub Fit&Gym AZS umożliwia uczestnikom korzystanie z wyposażenia Klubu i z usług
świadczonych w Klubie wyłącznie na warunkach wskazanych w Regulaminie.
5.
Wstęp do Klubu Fit&Gym AZS odbywa się na zasadach zgodnych z polityką Klubu
Uczelnianego AZS Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
6.
Wewnątrz Klubu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania przez Uczestników w celach
komercyjnych bez uprzedniej zgody kierownictwa Fit&Gym AZS lub osoby upoważnionej.
7.
Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz akwizycji.
8.
Umieszczanie reklam oraz przeprowadzanie akcji promocyjnych na zewnątrz i wewnątrz Klubu
możliwe jest tylko za zgodą kierownictwa Fit&Gym AZS lub osoby upoważnionej po uprzednim
uzgodnieniu formy, lokalizacji oraz czasu trwania ekspozycji.
§2
Uczestnictwo w zajęciach
1.
Przez dokonanie zgłoszenia do uczestnictwa w zajęciach, uczestnik Klubu potwierdza, że
zapoznał się z jego postanowieniami, zrozumiał je, akceptuje warunki i zobowiązuje się do ich
przestrzegania.
2.
Uczestnicy ćwiczą i przebywają w klubie Fit&Gym AZS na własną odpowiedzialność i ryzyko.
3.
Korzystający z obiektu zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom pracowników i
obsługi Klubu, zachowywania się w Klubie w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym korzystającym, a
także zachowania czystości i ciszy. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone.
4.
Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za
pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.
5.
Korzystający z obiektu w trakcie przebywania na terenie Klubu, są zobowiązani do noszenia
odpowiedniego ubioru i zmienionego obuwia sportowego.
6.
Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić
uczestnika zajęć o opuszczenie zajęć, jeśli, w opinii trenera, uczestnik nie przestrzega poleceń trenera
lub zagraża bezpieczeństwu zajęć.
7.
Zabronione jest korzystanie z Klubu przez uczestników, będących pod wpływem alkoholu,
narkotyków, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków
antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających.
8.
Korzystający, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie
zostaną wpuszczone do Klubu, a osoby znajdujące się na jego terenie zostaną wyproszone.
9.
W przebieralniach są udostępniane uczestnikom schowki w celu przechowania ich rzeczy
osobistych podczas pobytu w Klubie. Korzystanie ze schowków umożliwia klucz wydawany w recepcji
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Klubu. Aby otrzymać klucz od szafki w szatni uczestnicy zobowiązani są do pozostawienia na recepcji
dokumentu ze zdjęciem lub kaucji w wysokości 50 zł.
10.
Przed wyjściem z szatni na teren części sportowo-rekreacyjnej Klubu należy sprawdzić czy
schowek został zamknięty. Za rzeczy pozostawione w szatni, w schowku otwartym lub nieprawidłowo
zamkniętym oraz rzeczy pozostawione na zewnątrz schowka Klub nie odpowiada.
11.
Przed opuszczeniem Klubu, Korzystający z obiektu są zobowiązani do całkowitego opróżnienia
zajmowanych schowków, a następnie do oddania kluczyka do recepcji. Schowki nie opróżnione przed
zamknięciem Klubu danego dnia, mogą zostać otwarte i opróżnione przez personel Klubu
odpowiedzialny za jego prowadzenie. Przedmioty pozostawione w Klubie przez Uczestników
przechowywane są przez okres dwóch tygodni, po upływie którego są usuwane z terenu Klubu.
12.
Osoba, która zgubiła otrzymany klucz obowiązana jest do zapłacenia jego równowartości oraz
kosztów wymiany (50 złotych) w recepcji Klubu. W przypadku zwrotu zagubionego klucza w tymże
dniu, do godziny zamknięcia Klubu – Klub zwróci pobraną opłatę.
13.
Osoba, która zniszczyła otrzymany klucz obowiązana jest do zapłacenia jego równowartości (25
złotych) w recepcji Klubu.
§3
Wykonywanie ćwiczeń
1.
Ćwiczący zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
2.
Podczas ćwiczeń z wolnymi ciężarami zalecana jest asekuracja partnera lub obsługi siłowni.
3.
Po zakończeniu ćwiczenia należy odłożyć sprzęt oraz obciążenia do sztang na swoje miejsce.
4.
Zabrania się rzucania obciążników, hantli i sztangielek na podłogę.
5.
Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
6.
Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się
z lekarzem sportowym i dostarczyć personelowi Klubu zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak
przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń.
§4
Przepisy porządkowe
1.
Przebywającym na terenie Klubu zabrania się:
a)
powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób
b)
hałasowania
c)
korzystania z Klubu w innym stroju niż sportowe
d)
palenia tytoniu
e)
wnoszenia i spożywania wszelkich napojów alkoholowych
f)
spożywania posiłków
g)
wnoszenia do Klubu przedmiotów, które mogłyby wyrządzić szkodę innym osobom
h)
wprowadzania lub wnoszenia zwierząt
i)
wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu
2.
Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia w Klubie ponoszą pełną odpowiedzialność materialną
za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub
opiekunowie prawni.

ul. Langiewicza 22, 20-032 Lublin
tel: 81 463 45 35, fax. 81 464 37 99
e-mail: fitandgym@azs.umcs.pl
www.azs.umcs.pl | www.obywatelski.azs.umcs.pl
www.facebook.com/KUAZSUMCS

NIP: 712-24-89-359
REGON: 431150007

3.
Korzystającym zabrania się samodzielnego poruszania się po obiekcie Arena Lublin za
wyjątkiem siłowni, sali fitness, sali do tańca oraz szatni i korytarzy prowadzących do tych pomieszczeń.
§5
Przetwarzanie danych osobowych
1.
W celu prawidłowego świadczenia usług Klub może przetwarzać dane osobowe
Korzystających, takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, adres e-mail oraz numer
telefonu.
2.
Administratorem danych osobowych jest Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Langiewicza 22, 20-032 Lublin. Dane osobowe
przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r., poz 922 t.j.).
3.
Korzystającemu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich
poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia
danych osobowych, oraz wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Korzystający,
aby dokonać niniejszej zmiany, zobligowany jest do przekazania informacji o zmianie drogą mailową
na adres mailowy fitandgym@azs.umcs.pl
§6
Postanowienia końcowe
1.
O wszelkich sytuacjach wymagających interwencji upoważnionych pracowników Klubu lub
służb zewnętrznych należy natychmiast informować obsługę Klubu.
2.
Osoby znajdujące się na terenie klubu Fit&Gym AZS dobrowolnie wyrażają zgodę na
filmowanie, fotografowanie, nagrywanie i używanie ich wizerunku w celu promocji zajęć odbywających
się w klubie oraz przenoszą na klub Fit&Gym AZS prawo do rozporządzania i korzystania z ich
wizerunku.
3.
Ważne informacje są wywieszane przy recepcji klubu.
4.
Klub nie odpowiada za wypadki wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
5.
Korzystający z obiektu naruszający porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu
będą usuwane z terenu Klubu niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy również na drogę
postępowania sądowego.
6.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
7.
Zmiany w danych rejestrowych i adresowych Klubu nie wymagają zmiany Regulaminu.
8.
KU AZS UMCS Lublin zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji przepisów niniejszego
regulaminu.
PREZES ZARZĄDU
AZS UMCS Lublin
/-/
mgr Dariusz Gaweł
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Każdy uczestnik zajęć proszony jest o polubienie profilu Klubu Fit&Gym oraz profilu Klubu
Uczelnianego AZS Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Facebooku.
Uczestników zajęć zachęcamy do odwiedzania strony www.azs.umcs.pl.
Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą:
•
Lubelskiego Nurtu Basketu Akademickiego, www.lnba.azs.umcs.pl.
•
Legii Paintballowej, www.paintball.azs.umcs.pl.
•
Fotobudka Crew, www.fotobudka.azs.umcs.pl.
•
Sportowej Akademii Konrada Czerniaka, www.akademia.konradczerniak.azs.umcs.pl.
Zapraszamy także do przekazania swojego 1% podatku dochodowego na rzecz Klubu Uczelnianego
AZS Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, bowiem jesteśmy też Organizacją Pożytku
Publicznego.
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