
Regulamin korzystania z gminnych siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Nieporęt 

 

1. Właścicielem gminnych siłowni zewnętrznych, zlokalizowanych na terenie Gminy Nieporęt, zwanych 

dalej "siłownią" jest Gmina Nieporęt. 

2. Zarządzającym siłownią na terenie Gminy Nieporęt jest Centrum Rekreacji Nieporęt, adres: 05-126 

Nieporęt, ul. Wojska Polskiego 3, reprezentowane przez upoważnionego przedstawiciela. 

3. Siłownia to ogólnodostępny teren wyposażony w sprzęt do ćwiczeń, przeznaczony i służący zabawie  

i rekreacji. 

4. Każda osoba korzystająca z siłowni ma obowiązek zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania 

z urządzeń siłowni oraz sposobem wykonywania ćwiczeń, zamieszczonym na każdym urządzeniu. 

5. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan urządzenia. 

6. Z urządzeń siłowni należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

7. Korzystający z siłowni (urządzeń) ćwiczą na własną odpowiedzialność. 

8. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z siłowni tylko w obecności i pod nadzorem osób 

dorosłych. 

9. Osoby przebywające na terenie siłowni zobowiązane są do zachowania porządku i czystości. 

10. Na terenie siłowni i w jej pobliżu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania 

napojów alkoholowych, zażywania innych środków odurzających jak również przebywania w stanie 

wskazującym na spożycie alkoholu lub substancji odurzających. 

11. Na terenie siłowni zabrania się palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych  

i szkodliwych substancji chemicznych. 

12. Na terenie siłowni zabrania się zakłócania spokoju i porządku publicznego. 

13. Wszelkie nieprawidłowości i ewentualnie awarie urządzeń należy zgłaszać Zarządzającemu siłownią. 

14. Korzystający z siłowni zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

15. Osoby naruszające porządek publiczny lub zasady określone w niniejszym Regulaminie będą usuwane   

z siłowni. 

16. Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu stanowi wykroczenie objęte przepisami Kodeksu 

wykroczeń. 

17. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Centrum Rekreacji Nieporęt, 05-126 Nieporęt, ul. Wojska 

Polskiego 3, tel. 668-481-739. 

18. Alarmowe numery telefonów w stanach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego: 

· 997 - Policja, 

· 998 - Straż Pożarna, 

· 999 - Pogotowie Ratunkowe, 

· 112 - Telefon Alarmowy, 

· 601-100-100 - WOPR, 

· 668-116-761 - Straż Gminna 


