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REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ I SALI SPORTOWEJ DLA MŁODYCH JEŹDZCÓW 
Puławska 266, 02-684 Warszawa 

 
1. W zajęciach prowadzonych w sali sportowej dla młodych jeźdźców przy ul. Puławskiej 266, 02-684 

Warszawa, mogą przebywać osoby upoważnione, w dniach i godzinach określonych z pracownikiem 

PKWK (od dnia 7 lutego 2023 - Agnieszką Kacprzyk). Upoważnienie uczestników zajęć będzie 

dokonywane na podstawie zgłoszenia do PKWK (na adres e-mail a.kacprzyk@pkwk.org), który 

patronuje tym zajęciom. W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowym dokumentem jest 

pisemna zgoda opiekuna prawnego. Opiekun prawny podpisując ww. zgodę potwierdza, że osoba, 

której dotyczy zgłoszenie, jest osobą zdrową, zgodnie z pkt 3. 

2. PKWK nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz szkody powstałe podczas zajęć. Uczestnik 

zajęć odpowiada za swoje bezpieczeństwo oraz status ubezpieczenia zdrowotnego. 

3. W zajęciach prowadzonych w sali fitness mogą brać udział osoby zdrowe, tj. bez przeciwwskazań 

lekarskich do uprawiania sportu.  

4. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających lub dopingujących, jak również wnoszenia oraz używania powyższych środków na 

terenie sali fitness. Naruszenie powyższego zakazu może skutkować dożywotnim pozbawieniem 

możliwości korzystania z sali. 

5. Osoby przebywające na terenie sali fitness zobowiązane są do przestrzegania ogólnie przyjętych 

zasad kultury i norm obyczajowych. Wszystkich obliguje zakaz używania zwrotów uznanych 

powszechnie za obraźliwe i wulgarne. 

6. Na zajęciach aerobiku obowiązuje zmienne obuwie sportowe (inne od tego, w którym ćwiczący 

przyszedł do sali fitness), przeznaczone do tego rodzaju zajęć (z grubą amortyzującą wstrząsy 

podeszwą - dla bezpieczeństwa stawów i kręgosłupa). Niedopuszczalne są: klapki, baletki, ćwiczenie 

na boso, obuwie inne od sportowego. Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału 

w zajęciach. 

7. Ćwiczący powinien przestrzegać i zachowywać czystość oraz stosować się do ogólnie przyjętych 

norm zachowania. 

8. W sali fitness należy powstrzymywać się od działań mogących zakłócić innym korzystanie                             

z prowadzonych na niej zajęć lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia hali sportowej,  

w której znajduje się sala. 

9. W sali fitness nie można krzyczeć, rozrzucać sprzętu, zachowywać się nieprzyzwoicie, rzucać hantli 

na podłogę. 

10. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

11. Osoba koordynująca Uczestników (na dzień 7 lutego 2023 roku Oliwia Szarłat) na terenie sali fitness 

sprawuje ogólny nadzór nad przestrzeganiem regulaminu, a osoby przebywające w sali fitness 

zobowiązane są do podporządkowania się nakazom i do bezwzględnego przestrzegania regulaminu. 

12. PKWK nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali fitness i w szatni przez osoby 

korzystające z  zajęć.  

13.  Każdy, kto postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa lub zaleceniami 

Personelu, ponosi odpowiedzialność za powstałą z tego tytułu szkodę. 

 


