
UCHWAŁA NR XXXV/284/17
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych na terenie gminy Będzino

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                           
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875) Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznych na terenie gminy Będzino, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go w miejscu widocznym przy 
urządzeniach.

§ 3. 

Traci moc Uchwała nr XXXIII/275/17  Rady Gminy w Będzinie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych na terenie gminy Będzino.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie

Andrzej Nożykowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/284/17

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 14 listopada 2017 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY BĘDZINO

Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z poniższym Regulaminem i jego przestrzeganie.

1. Administratorem obiektu jest Gmina Będzino

2. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń siłowni ma obowiązek zapoznać się z zasadami 
bezpiecznego korzystania z urządzenia i sposobem wykonywania ćwiczeń, zamieszczonym na każdym 
urządzeniu.

3. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzenia, zauważone usterki należy 
niezwłocznie zgłosić telefonicznie do UG w Będzinie.

4. Siłownia jest ogólnie dostępna, jej używanie jest nieodpłatne.

5. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów.

6. Osoby korzystające z urządzeń siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.

7. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed zamiarem korzystania z urządzeń powinny skonsultować się 
z lekarzem.

8. Osoby korzystające z urządzeń siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych 
środków odurzających.

9. Na teren siłowni zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, środków 
odurzających i substancji psychotropowych.

10. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, jak również palenia 
tytoniu.

11. Po zakończeniu ćwiczeń urządzenie, z którego korzysta osoba ćwicząca winno być pozostawione 
w należytym stanie technicznym, a jego otoczenie powinnobyć czyste.

12. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście do UG w Będzinie.

Ważne numery telefoniczne: UG Będzino (94) 3162 530
Policja 997, Pogotowie Ratunkowe 999, Straż Pożarna 998.
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