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Zasady korzystania z Siłowni i Sali aerobowej w ramach posiadanego karnetu. 

1. Posiadacz tego  karnetu ma prawo do skorzystania z urządzeo Siłowni lub Sali aerobowej w 

czasie nie więcej niż 12 półtoragodzinnych  wejśd w okresie i terminach  wskazanych na 

karnecie, nie dłuższym niż jeden miesiąc. W pomieszczeniu siłowni w tym czasie   mogą 

równocześnie przebywad 4 osoby, a w pomieszczeniu sali aerobowej 3. Spóźnienie nie 

przedłuża czasu korzystania z urządzeo. 

2. Z urządzeo siłowni i sali aerobowej można korzystad w poniedziałki, wtorki,  środy i czwartki 

w godzinach od 17.00 do 21.30. Posiadacz karnetu może korzystad z urządzeo w terminach i 

godzinach wskazanych w karnecie. 

3. Za niewykorzystane terminy z winy posiadacza karnetu Szkoła nie zwraca kosztów. 

4. Skorzystanie z wejścia do siłowni każdorazowo potwierdza opiekun hali własnym podpisem 

wpisując w karnet datę pobytu. 

5. Korzystający z siłowni musi posiadad odpowiedni strój oraz obuwie sportowe nie 

pozostawiające śladów na wykładzinie, może skorzystad z szatni ogólnej.  Obowiązuje zmiana 

obuwia w holu głównym.  Nie wolno korzystad z pomieszczeo siłowni w obuwiu, w którym 

uczestnik przyszedł na halę. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w 

szatni. Nie ponosimy odpowiedzialności za stan zdrowia osoby korzystającej z urządzeo. 

6. Ostatnie wejście na halę o  godz. 20.00. Godzina wyjścia z hali : 21.30. 

7. W pomieszczeniach siłowni i sali aerobowej należy zachowad porządek, używany sprzęt 

należy odłożyd na miejsce, podporządkowad się poleceniom opiekuna hali. 



8. W obrębie hali obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu. 

9. Posiadacz karnetu ponosi odpowiedzialnośd materialną za wyrządzone szkody. Każdą awarię  

Sprzętu należy zgłaszad opiekunowi hali. 

10. Karnet można zakupid w sekretariacie szkoły. Szkoła wystawi klientowi bankowy dowód 

wpłaty. Opłaty należy dokonad na konto wskazane na dokumencie. 

11. Potwierdzenie wpłaty należy okazad opiekunowi przy pierwszym wejściu do Siłowni  lub Sali 

aerobowej. Potwierdzenie wpłaty zostanie odnotowane na karnecie. 

12. Preferowany będzie zakup karnetów dwunastodniowych. 

13. Zakupienie karnetu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Hali, 

oraz Klauzulą informacyjną RODO znajdującymi się na stronie Szkoły Podstawowej w 

Radzanowie w zakładce Hala. 

14. Koszt jednego wejścia 8,00 zł brutto / karnet na 12 dni 96 zł brutto / zgodnie z Zarządzeniem  

Nr 22/2022 Wójta Gminy Radzanowo z 17 marca 2022 r. w sprawie opłat za wynajem 

infrastruktury sportowej, pomieszczeo i sprzętu w placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Radzanowo.  

15. Na wniosek posiadacza karnetu szkoła wystawi fakturę w terminie 7 dni od dokonania opłaty. 

 


