
REGULAMIN SALI CARDIO-FITNESS 

BALTIVIA Sea Resort **** 
 

 

§ 1. 

Przedmiot Regulaminu 

 

1. Regulamin określa zasady korzystania, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie         

Sali Cardio-Fitness BALTIVIA Sea Resort ****. 

2. Do korzystania z Sali Cardio-Fitness BALTIVIA Sea Resort **** uprawnieni są wyłącznie            

Goście hotelowi. 

3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające i korzystające z Sali Cardio-Fitness          

BALTIVIA Sea Resort ****. W zakresie, w jakim Regulamin dotyczy wszystkich osób            

przebywających na terenie Sali Cardio-Fitness BALTIVIA Sea Resort ****, obowiązuje on           

daną osobę od chwili wejścia do tejże Sali. 

4. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, w Recepcji SPA i na stronie internetowej              

BALTIVIA Sea Resort ****: www.baltivia.pl. 

5. Wejście do Sali Cardio-Fitness BALTIVIA Sea Resort **** jest równoznaczne z           

zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i akceptacją wszystkich jego postanowień. 

 

§ 2. 

Godziny otwarcia 

 

1. Sala Cardio-Fitness BALTIVIA Sea Resort **** czynna jest codziennie w godzinach 8:00 -             

22:00. Wszelkie informacje dotyczące zmian w zakresie godzin otwarcia będą dostępne           

w Recepcji oraz w Recepcji SPA BALTIVIA Sea Resort ****. 

2. W przypadku awarii lub innych wypadków, korzystanie z Sali Cardio-Fitness BALTIVIA Sea            

Resort **** może zostać w określonych dniach lub godzinach ograniczone lub           

całkowicie wyłączone. 

3. Osoby korzystające z Sali Cardio-Fitness BALTIVIA Sea Resort **** powinny opuścić           

wszystkie urządzenia, co najmniej 15 minut przez jej zamknięciem. 

 

§ 3. 

Ogólne zasady korzystania z Sali Cardio-Fitness BALTIVIA Sea Resort **** 

 

1. Z Sali Cardio-Fitness BALTIVIA Sea Resort **** Goście hotelowi korzystają nieodpłatnie. 

2. Do przebywania i korzystania z urządzeń znajdujących się w Sali Cardio-Fitness BALTIVIA            

Sea Resort **** uprawnione są wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia. 

3. Na Sali Cardio-Fitness BALTIVIA Sea Resort **** obowiązuje zmienny strój sportowy, w            

szczególności odpowiednie czyste obuwie sportowe, odpowiednie do rodzaju ćwiczeń         



(ćwiczenie w klapkach, balerinach, sandałach, itp. jest zabronione). Użytkownik         

zobowiązany jest również posiadać ręcznik.  

4. Strój nie może posiadać zamków błyskawicznych albo innych elementów metalowych          

lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa         

korzystającego, jak również być przyczyną uszkodzenia elementów wyposażenia. 

5. Przed wejściem do Sali Cardio-Fitness BALTIVIA Sea Resort **** użytkownicy          

zobowiązani są do skorzystania z przebieralni – konieczna jest zmiana obuwia i            

wierzchniej odzieży oraz pozostawienie urządzeń mogących ulec zniszczeniu, w         

szczególności telefonów komórkowych w szatni. Zaleca się pozostawienie cennych         

przedmiotów w pokoju.  

6. Za rzeczy zaginione lub skradzione z Sali Cardio-Fitness BALTIVIA Sea Resort **** nie             

odpowiada. 

7. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, użytkownik zobowiązany jest do         

zapoznania się z instrukcją. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się           

do pracowników Sali Cardio-Fitness BALTIVIA Sea Resort ****. 

8. Zalecane jest wykonanie rozgrzewki przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń Sali          

Cardio-Fitness BALTIVIA Sea Resort ****, a ćwiczenia na urządzeniu zaleca się rozpocząć            

od najmniejszych obciążeń.  

9. W Sali Cardio-Fitness BALTIVIA Sea Resort **** zabrania się:  

● wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu niezgodnym w postanowieniami ust. 3-4, 

● biegania, 

● spychania i popychania innych osób, 

● hałasowania, 

● wnoszenia szklanych butelek i innych szklanych opakowań, 

● spożywania posiłków, 

● żucia gumy w trakcie ćwiczenia, 

● nieuzasadnionego wszczynania alarmu, 

● manipulowania przy urządzeniach, w tym podejmowania próby samodzielnej        

naprawy urządzenia, 

● wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych, 

● wnoszenia lodu, 

● wnoszenia i spożywania alkoholu i napojów alkoholowych, 

● wnoszenia i palenia tytoniu, 

● wprowadzenia zwierząt, 

● niszczenia i uszkadzania wyposażenia, 

● zanieczyszczania, 

● nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite        

lub obraźliwe. 

 

 

10. Do Sali Cardio-Fitness BALTIVIA Sea Resort **** zabrania się wstępu osobom: 



a. których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków i innych środków          

odurzających lub psychotropowych, 

b. cierpiącym na zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne: grzybicę,          

brodawicę, rumień, różę itp., posiadające otwarte skaleczenia, trudno gojące się          

rany (w tym osoby z plastrami i bandażami na ciele), choroby infekcyjne,            

trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, problemy z układem wydalania, 

c. cierpiącym na zaburzenia równowagi, 

d. których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych osób korzystających, 

e. których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm. 

11. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.         

Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać pracownikowi Sali Cardio-Fitness        

BALTIVIA Sea Resort ****. 

12. Zabronione jest posiadanie przy sobie podczas ćwiczeń biżuterii, zegarków, bransoletek,          

pierścionków i innych tego rodzaju przedmiotów stanowiących potencjalne zagrożenie         

lub mogących ulec uszkodzeniu. 

13. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenia samopoczucia należy zgłaszać        

niezwłocznie do pracownika Sali Cardio-Fitness BALTIVIA Sea Resort ****. 

14. Obsługa Sali Cardio-Fitness BALTIVIA Sea Resort **** może czasowo ograniczyć wstęp           

ze względu na ilość osób w niej przebywających. 

 

§ 4. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Podczas korzystania z Sali Cardio-Fitness BALTIVIA Sea Resort **** należy bezwzględnie           

stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu, umieszczonych oznaczeń i         

ostrzeżeń, a także informacji i poleceń udzielanych przez pracowników BALTIVIA Sea           

Resort ****. 

2. Osoby przebywające w Sali Cardio-Fitness BALTIVIA Sea Resort **** zobowiązane są do            

bezwzględnego stosowania i podporządkowania się wszelkim decyzjom pracowników        

BALTIVIA Sea Resort ****. Pracownik BALTIVIA Sea Resort **** ma w szczególności            

prawo kontroli i oceny zgodności stroju z niniejszym Regulaminem.  

3. BALTIVIA Sea Resort **** zastrzega sobie prawo do nakazania użytkownikowi          

opuszczenia Sali Cardio-Fitness BALTIVIA Sea Resort **** w sytuacji, gdy naruszy on            

postanowienie niniejszego Regulaminu lub odmówi realizacji polecenia wydanego przez         

pracownika BALTIVIA Sea Resort ****.  

4. Z tytułu utraconej możliwości korzystania z Sali Cardio-Fitness BALTIVIA Sea Resort           

**** na skutek zdarzenia określonego w ust. 3, Użytkownikowi nie przysługuje żadna            

rekompensata. 

5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiegokolwiek elementu Sali Cardio-Fitness         

BALTIVIA Sea Resort **** sprawca zobowiązany jest do naprawienia szkody. Za           

działania osób małoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub inni opiekunowie         

prawni. 



 

 


