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Załącznik nr 6 
do Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie 

 

REGULAMIN 
KORZYSTANIA Z SZATNI KOMPLEKSU SPORTOWEGO 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady korzystania z szatni mieszczących się na terenie kompleksu 
sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie zarządzanego przez Centrum Sportu i Rekreacji 
w Gryfinie zwane dalej zarządcą lub CSiR. 

2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Regulaminu korzystania z kompleksu 
sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie. 

3. Korzystanie z szatni jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią tego regulaminu oraz 
Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie, akceptacją 
ich zapisów i zobowiązaniem się do ich stosowania. 

4. Szatnie są czynne w godzinach otwarcia kompleksu sportowego. 

5. Korzystanie z szatni jest odpłatne zgodnie z cennikiem wprowadzonym odrębnym 
zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 

6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie szatni winny obowiązkowo podporządkować się 
przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi kompleksu sportowego. 

7. W szatniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 

 

§ 2. Szczegółowe zasady korzystania z szatni  

1. Pierwszeństwo do korzystania z szatni mają osoby i grupy, które dokonały rezerwacji lub 
zawarły z zarządcą umowę najmu. 

2. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży mogą korzystać z szatni tylko pod opieką 
nauczyciela, instruktora, trenera bądź osoby dorosłej, która sprawuje opiekę i ponosi pełną 
odpowiedzialność za grupę. 

3. Harmonogram przydziału szatni dla poszczególnych grup jest równoznaczny z planem zajęć 
treningowych. 

4. Korzystanie z szatni jest możliwe tylko po uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym 
cennikiem lub na podstawie zawartej umowy najmu. 

5. Klucze do szatni pobiera się z recepcji hotelu CSiR przy ul. Sportowej 3. 

6. Przy odbiorze kluczy należy dokonać wpisu w książce pobrania kluczy. 

7. Po skończonych zajęciach przed wejściem do budynku, zawodnicy zobowiązani są do 
oczyszczenia obuwia sportowego z piachu, błota i trawy. 
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8. Korzystający z szatni zobowiązani są do zachowania w niej porządku, dbałości o wszystkie 
znajdujące się w niej urządzenia i przedmioty i niepozostawiania po sobie odpadów typu 
opakowania, butelki, puszki itp. 

9. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i kontuzje powstałe podczas 
użytkowania szatni. 

10. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w szatni. 

11. W przypadku niewłaściwego zachowania oraz nieprzestrzegania regulaminu, korzystający 
może nie zostać wpuszczony do szatni lub natychmiast z niej wyproszony. 

 

§ 3. Postanowienia końcowe  

1. Zarządca może czasowo ograniczyć wstęp do szatni ze względu na organizowane imprezy, 
zawody lub zajęcia szkolne. 

2. Każdy korzystający jest zobowiązany w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników 
niezwłocznie powiadomić zarządcę o zauważonych uszkodzeniach urządzeń oraz 
ewentualnych innych nieprawidłowościach występujących na terenie szatni. 

3. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia należy zgłaszać u zarządcy kompleksu sportowego 
pisemnie pod adresem: Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie, 74-100 Gryfino, ul. Wodnika 1 
lub bezpośrednio do pracowników obsługi przy ul. Sportowej 3, nr tel. 91 416 30 11. 

Niezgłoszenie w/w jest równoznaczne z przejęciem na siebie pełnej odpowiedzialności za 
ewentualne nieprawidłowości lub zniszczenia stwierdzone przez zarządcę. 

4. W sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia należy dzwonić pod nr alarmowe: 
Numer alarmowy: 112 
Pogotowie ratunkowe: 999 
Straż pożarna: 998 
Policja: 997 
Straż miejska: 91 416 81 60 

 

 

 

 


