
DODATKOWY REGULAMIN SIŁOWNI MOSIR CZECHOWICE-DZIEDZICE 

OBOWIĄZUJĄCY OD 6.06.2020 DO ODWOŁANIA 

DOTYCZĄCY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z SIŁOWNI 

 

1. Zarządcą Siłowni jest jednostka budżetowa - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Czechowicach-Dziedzicach. 

2. Każdy z uczestników przed skorzystaniem z siłowni zobowiązany jest do zapoznania się i 

przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji. 

3. Użytkownikami Siłowni mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały postawienia 

niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do jego stosowania. 

4. Siłownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, 18:00 – 21:30, 

w godzinach 15:00 – 18:00 siłownia jest przeznaczona wyłącznie dla zawodników klubów 

sportowych. 

5. Wejścia na siłownie odbywać się będą  o określonych godzinach, w 1-godzinnych blokach. 

6. Z siłowni nie mogą korzystać osoby, które: obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej, są 

objęci kwarantanną lub izolacją, mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o 

zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. 

7. W pomieszczeniu siłowni o powierzchni 48m2 mogą znajdować się jednocześnie 4 osoby  

(1 osoba na 10m2). 

8. Klienci oraz pracownicy zobowiązani są do zachowania obowiązującego dystansu 

społecznego- przynajmniej 2m. 

9. Przed wejściem na siłownię oraz po wyjściu należy zdezynfekować ręce. 

10. Każdy klient zobowiązany jest do posiadania własnego ręcznika. 

11. Po każdym zakończonym ćwiczeniu należy zdezynfekować urządzenie. Czynności tej 

dokonuje klient na podstawie widocznej informacji oraz przy użyciu udostępnionego środka 

do dezynfekcji. 

12. Po każdym cyklu ćwiczeń, zajęciach następuje 15-minutowa przerwa techniczna na potrzeby 

dezynfekcji urządzeń, sprzętów oraz wietrzenia. 

13. Jeżeli u klienta występują niepokojące objawy choroby podczas korzystania z siłowni zostanie 

on odsunięty od zajęć oraz poproszony o jak najszybsze udanie się transportem 

indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu lub oddziału zakaźnego. 

14. W razie stwierdzenia naruszenia obowiązków w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów 

prawa karę będzie ponosiła osoba naruszającą taki obowiązek (łamiąca zakazy) podczas 

przebywania na obiektach  MOSiR, a nie zarządca obiektu.  

 

 


