REGULAMIN STACJI NOWA GDYNIA
Definicje
Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia i skróty oznaczają:
„SNG” – Stacja Nowa Gdynia, Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi pod adresem: Łódź,
ul. J. Kiińskiego 2 ;
Regulamin – niniejszy Regulamin Stacji Nowa Gdynia – wraz
z załącznikami;
Członek „SNG” – osoba, która spełnia warunki określone w
pkt 1 Regulaminu;
Cennik – Cennik opłat obowiązujących Członków „SNG”,
stanowiący załącznik nr 1;
Karta – Członkowska Karta Identyfikacyjna;
Obiekt – część hali sportowej wraz z otoczeniem położone w
Zgierzu przy ul. Sosnowej 1, obsługiwane przez osoby
zatrudnione przez „SNG”, udostępnione do korzystania
Członkom „SNG” na zasadach określonych w Regulaminie;
Recepcja –osoby zatrudnione przez „SNG”, oznaczone
identyfikatorami, upoważnione do reprezentacji „SNG” w
zakresie czynności wynikających z Regulaminu;
Urządzenia Obiektu – boiska, korty, sale sportowe i
pomieszczenia rekreacyjne – wraz z wyposażeniem –
znajdujące się na terenie Obiektu;
Zajęcia – zajęcia sportowe lub rekreacyjne organizowane
przez „SNG”.
Zasady członkostwa
1. Warunkiem uzyskania członkostwa „SNG” jest:
zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wypełnienie i
podpisanie deklaracji członkowskiej,
wniesienie opłaty członkowskiej.
2. Członkiem „SNG” może zostać osoba pełnoletnia. Małoletni
może uzyskać członkostwo, jeżeli osoba uprawniona do
reprezentacji małoletniego wyrazi na to zgodę w formie pisemnej.
3. Członek „SNG” otrzymuje bezpłatnie Członkowską Kartę
Identyfikacyjną zawierającą dane identyfikacyjne, które służą
potwierdzeniu identyfikacji przez telefon lub telefax albo przy
użyciu innych urządzeń służących komunikowaniu się na
odległość.
4. Karta nie może być odstępowana bądź udostępniana do
wykorzystania przez osoby trzecie. Dane identyfikacyjne nie mogą
być ujawniane osobom trzecim.
5. Każdy przypadek zagubienia albo uszkodzenia Karty należy
niezwłocznie zgłosić pracownikowi recepcji „SNG”. Nowa karta
zostanie wydana po wniesieniu opłaty określonej w Cenniku.
6. Członkowi „SNG” przysługuje prawo nabycia abonamentu
specjalnego lub karnetu specjalnego, na warunkach określonych w
Cenniku.
Warunki korzystania z obiektu „SNG”
7. Członek „SNG” posiadający ważną opłatę członkowską, może
odpłatnie korzystać z Urządzeń Obiektu oraz uczestniczyć w
Zajęciach.
8. Członek „SNG”, po pozostawieniu Karty w Recepcji, otrzymuje
klucz do szafki osobistej, znajdującej się w szatni oraz identyfikator
elektroniczny (chip). W szafkach osobistych mogą być
przechowywane przedmioty, których suma wartości nie przekracza
2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych. Klucz do szafki osobistej oraz
chip należy zwrócić do Recepcji przed opuszczeniem Obiektu.
Jeżeli klucz do szafki lub chip nie zostaną zwrócone przed
opuszczeniem Obiektu „SNG” ma prawo do pobrania opłaty
określonej w Cenniku.
9. Członek „SNG” korzystający z Urządzeń Obiektu jest
zobowiązany do używania specjalistycznego, czystego obuwia
sportowego nie zostawiającego czarnych śladów na nawierzchni.
10. Członkowie „SNG” mogą odpłatnie wypożyczać sprzęt
sportowy za pokwitowaniem.
11. Opłaty za korzystanie z Urządzeń Obiektu, udział w Zajęciach
oraz za wypożyczenie sprzętu pobierane są wyłącznie przez
recepcję, z góry za pokwitowaniem w formie wydruku kasowego.

12. Członek „SNG” zobowiązany jest we własnym zakresie do pełnego
rozpoznania swoich psychicznych i fizycznych możliwości lub
ograniczeń w zakresie korzystania z Urządzeń Obiektu lub
uczestniczenia w Zajęciach.
Rezerwacje
13. Członkowie „SNG” mogą dokonywać jednorazowych lub stałych (w
powtarzających się z góry określonych terminach) rezerwacji Urządzeń
Obiektu lub udziału w Zajęciach.
14. Dokonanie rezerwacji jednorazowej jest możliwe, gdy wartość
środków na karnecie jest równa cenie jednej usługi. Dokonanie
rezerwacji stałej jest jednoznaczne z przyjęciem obowiązku wykupienia
karnetu wartościowego na kwotę nie niższą niż wartość dwóch gier
(dwóch rezerwacji).
15. „SNG” ma prawo do pobrania opłaty za zarezerwowane korzystanie
z Urządzeń Obiektu lub udział w Zajęciach, chyba że rezerwacja
zostanie odwołana w Recepcji, nie później niż na:
24 godziny przed upływem zarezerwowanego terminu – w
odniesieniu do rezerwacji kortu tenisowego, boiska do squasha, całej
sali wielofunkcyjnej, kręgielni oraz zajęć fitness;
6 godzin przed upływem zarezerwowanego terminu – w
odniesieniu do rezerwacji ćwiczeń indywidualnych z instruktorem oraz
zabiegów odnowy biologicznej;
16. Niezapłacona i nieodwołana stała rezerwacja zostaje utracona na
cały sezon.
17. Członek „SNG” może upoważnić inną osobę do wykorzystania
rezerwacji dokonanej na jego rzecz. Upoważnienie może dotyczyć
wyłącznie osoby będącej Członkiem „SNG”.
Odpowiedzialność za szkody. Kary umowne
18. „SNG” nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu
Członka „SNG”, wynikający z przyczyn niezawinionych przez „SNG”, w
szczególności z powodu:
stanu zdrowia Członka „SNG”;
niestosowania się do wskazówek instruktorów;
niestosowania się do instrukcji użytkowania Obiektu bądź
instrukcji użytkowania sprzętu sportowego albo rekreacyjnego
stanowiącego wyposażenie Obiektu.
19. „SNG” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na
terenie Obiektu za wyjątkiem rzeczy pozostawionych w szatniach i
zamkniętych szafkach osobistych – z zastrzeżeniem postanowień pkt 8
powyżej.
20. W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni
Urządzeń Obiektu na skutek stosowania nieodpowiedniego obuwia,
użytkownik zobowiązany jest do zwrotu kosztów specjalistycznego
czyszczenia lub naprawy nawierzchni.
21. W przypadkach przewidzianych w Regulaminie lub w Cenniku
Członek „SNG” zobowiązany jest do zapłaty na rzecz „SNG” kar
umownych określonych w Cenniku. Jeżeli wysokość kary umownej nie
pokrywa wysokości szkody „SNG” może dochodzić nadwyżki na
zasadach ogólnych.
Postanowienia końcowe
22. Umowy w zakresie objętym Regulaminem – z zastrzeżeniem
wyjątków określonych w Regulaminie - mogą być zawierane w dowolnej
formie. W szczególności umowy mogą być zawierane ustnie lub z
wykorzystaniem urządzeń służących komunikowaniu się na odległość.
23. Treść rozmów telefonicznych z Recepcją może być nagrywana.
24. Regulamin może zostać zmieniony przez „SNG”. Ogłoszenie o
zmianie Regulaminu powinno zostać wyłożone w Recepcji na
czternaście dni przed terminem wprowadzenia zmiany. Członek „SNG”
przed terminem zmiany Regulaminu może złożyć pisemne oświadczenie
o rezygnacji z członkostwa – z zachowaniem prawa do zwrotu opłaty
członkowskiej w części proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu
członkostwa.
25. „SNG” ma prawo wykluczenia osoby naruszającej Regulamin z
grona Członków „SNG” – z zachowaniem roszczeń wynikających z
Regulaminu.
Zgierz, dnia 29 września 2008 r.

REGULAMIN OBIEKTU BASENOWEGO
I CZĘŚĆ OGÓLNA
Obiekt stanowi zespół basenów oraz sauny.
Obiekt czynny jest codziennie od 7.00 – 23.00.
Zajęcia na basenie mogą prowadzić wyłącznie osoby zatrudnione przez Stację Nowa Gdynia Sp. z o.o.
Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu oraz korzystające z usług oferowanych w obiekcie, zobowiązane są zapoznać się z
regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.
5. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie
obowiązującym cennikiem.
6. Przed opuszczeniem basenu każdy użytkownik zobowiązany jest do oddania paska z kluczem czip i uregulowania dopłaty. Jedna osoba
oddaje tylko jeden pasek.
7. Każdy użytkownik obiektu zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed
skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu oraz instrukcji.
8. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką dorosłych. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie,
odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.
9. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub nie stosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb
porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu.
10. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,
wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
przebywania zwierząt,
wstępu osobom po użyciu alkoholu lub, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
11. Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia w depozycie przedmiotów wartościowych oraz pieniędzy.
1.
2.
3.
4.

II ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ I POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ OBIEKTU
1.

Pływalnia jest miejscem o podwyższonym ryzyku – należy zachować szczególną ostrożność.

2.

Na terenie hali basenowej obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.

3.

Dzieci i osoby korzystające z/lub wymagające pieluch obowiązują specjalne pieluchy jednorazowe przeznaczone do kąpieli.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Każdy użytkownik będący na hali basenowej zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej do umycia całego ciała mydłem i
dezynfekcji stóp.
Przy korzystaniu ze zjeżdżalni należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania i automatycznych sygnalizatorów urządzeń
startowych oraz poleceń obsługi.
Podczas korzystania ze zjeżdżalni grup zorganizowanych wymagany jest pobyt opiekuna na starcie zjeżdżalni.
Zjeżdżalnia i sauny są miejscami o podwyższonym ryzyku – należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania.
Stacja Nowa Gdynia Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia strojów kąpielowych na hali basenowej.
Wchodzenie do niecek basenowych oraz wychodzenie z nich może odbywać się tylko w miejscach do tego przystosowanych.
Na terenie hali basenowej zabrania się:
biegania,
wpychania i wrzucania do wody innych użytkowników,
wchodzenia na balustrady, stanowiska ratowników, murki okalające baseny, kwietniki oraz inne urządzenia nie służące do tego celu
skakania do wody,
użytkowania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
wnoszenia toreb, za wyjątkiem toreb z rzeczami do pielęgnacji dzieci i sprzętem pływackim,
konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hali basenowej, poza barem i strefą wokół niego,
wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i innych przedmiotów,
wnoszenia na halę basenową alkoholu i napojów alkoholowych,
palenia
niszczenia wyposażenia i zieleni
zanieczyszczania wody,
żucia gumy
Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom z opatrunkami oraz osobom których oznaki zewnętrzne wskazują na: zakaźne choroby
skóry, inne choroby zakaźne, otwarte rany i skaleczenia, brak higieny.
Z hali basenowej mogą być usuwane osoby o agresywnych zachowaniach i naruszające godność osobistą innych.
Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały
czas przebywania na terenie hali basenowej.
Opiekun grupy zobowiązany jest do monitorowania stanu grupy na plażach basenowych i w wodzie.
Opiekun grupy zobowiązany jest do przebywania na hali basenowej.
Opiekun grupy po wejściu na halę basenową zobowiązany jest skontaktować się z ratownikiem, celem ustalenia zasad korzystania z kąpieli.
Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenów oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze
swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenia obiektu tych osób Stacja Nowa Gdynia Sp. z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności.
Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać niezwłocznie ratownikowi.
Udzielanie doraźnej pomocy przedmedycznej odbywa się w punkcie pierwszej pomocy przedmedycznej.

III ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Za zniszczenia, zagubienia elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
Stacja Nowa Gdynia Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze,
które nie zostały oddane do depozytu.
Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel basenu można odebrać w recepcji.
Za zgubienie paska z kluczem czip, wyniesienie, bądź jego uszkodzenie uniemożliwiające jego normalne funkcjonowanie, obowiązuje
opłata w wysokości 150 zł.
Za zgubienie klucza do depozytu obowiązuje opłata w wysokości 100 zł.
Stacja Nowa Gdynia Sp. z o.o. nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń
upoważnionego personelu.

