
 

 

Załącznik nr 1 
 do Regulaminu Hali Widowiskowo Sportowej „Centrum” 

 
 

RREEGGUULLAAMMIINN  SSIIŁŁOOWWNNII  HHAALLII  WWIIDDOOWWIISSKKOOWWOO  ––  SSPPOORRTTOOWWEEJJ  „„CCEENNTTRRUUMM””  

  

§1 

  

1. Zarządcą siłowni jest jednostka budżetowa Gminy Dąbrowa Górnicza – Centrum Sportu              

i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej. 

2. Siłownia jest czynna codziennie w godzinach 6.00 – 22.00 z wyłączeniem dni, w których 

odbywają się Imprezy organizowane na terenie Hali Widowiskowo- Sportowej „Centrum”. 

3. Użytkownikami siłowni mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały postawienia 

niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do jego stosowania. 

4. Pracownicy obsługi mają prawo wydawać użytkownikom wytyczne/polecenia                          

o charakterze porządkowym i organizacyjnym. Nie zastosowanie się 

do poleceń/wytycznych będzie traktowane jako nie przestrzeganie postanowień 

niniejszego regulaminu. 

5. Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się komunikatom 

oraz sygnałom o charakterze ostrzegawczym lub informacyjnym. 

6. Na terenie siłowni znajdują się kamery będące elementami monitoringu wizyjnego Hali 

Widowiskowo – Sportowej „Centrum”, którego celem jest zapewnienie porządku 

publicznego, bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia (art. 9a ust 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 o samorządzie gminnym). 

7. Bez zgody CSiR, zabrania się prowadzenia na terenie obiektu jakiejkolwiek działalności 

zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, 

rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, w tym 

prywatnych zajęć indywidualnych za wynagrodzeniem. 

8. CSiR nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy 

wniesionych na teren siłowni, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez 

użytkowników. 

9. CSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane nie 

przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu, a także powstałe wskutek winy 

użytkowników. 

10. Użytkownicy siłowni odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone 

ich działaniem lub zaniechaniem. 



 

§ 2 

 

1. Z siłowni mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie z wyłączeniem § 2 pkt 2. 

2. Sekcje sportowe trenują na siłowni wyłącznie pod nadzorem instruktora. 

3. Użytkownicy Siłowni zobligowani są posiadać  

a. strój sportowy, 

b. zmienne obuwie sportowe, 

c. duży ręcznik, przeznaczony wyłącznie do treningu, który ze względów higienicznych 

przed rozpoczęciem ćwiczeń należy rozkładać na urządzeniach. 

4. Po zakończeniu ćwiczenia użytkownik zobowiązany jest odłożyć urządzenia/sprzęt na 

miejsce jego usytuowania. 

5. Z siłowni mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy, których stan zdrowia pozwala na 

wykonywanie ćwiczeń fizycznych. Użytkownicy wykonują ćwiczenia wyłącznie na własne 

ryzyko i własną odpowiedzialność.  

6. Na terenie siłowni zabrania się: 

a. biegania poza wyznaczonymi do tego miejscami, 

b. używania urządzeń oraz sprzętu treningowego w sposób niezgodny z ich  

przeznaczeniem, 

c. wnoszenia przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników 

(tj. w szczególności ostrych narzędzi, szklanych opakowań, puszek etc.), 

d. wstępu i przebywania dla osób, znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie 

napojów alkoholowych lub będących pod wpływem substancji odurzających                      

i psychotropowych, 

e. wszczynania fałszywych alarmów, 

f. niszczenia wszelkich rzeczy stanowiących wyposażenia Siłowni, 

g. zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń,  

h. palenia tytoniu i papierosów w tym papierosów elektronicznych, 

i. wprowadzania zwierząt, 

7. Użytkownicy zobowiązani są do zakończenia ćwiczeń do godziny 21:30. 

 

§ 3 

 

11..  Warunkiem korzystania z siłowni jest zakup jednorazowego biletu wstępu lub karnetu.  

22..  Opłata za wstęp pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi  

33..  Faktury obejmujące należności za wstęp na siłownię będą wystawiane każdorazowo na 

wniosek użytkownika zgłoszony w kasie przed zakupem biletu lub karnetu.  



44..  Zakup biletu lub karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków regulaminu siłowni.  

55..  Do zakupu biletów oraz karnetów ulgowych uprawnieni są uczniowie i studenci do 

ukończenia 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz 

emeryci i renciści.  

  

§ 4 

  

1. Użytkownicy nie przestrzegający postanowień niniejszego regulaminu oraz 

obowiązujących na terenie obiektu przepisów porządkowych, zostaną wyproszeni                  

z siłowni bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat. 

2. Skargi i wnioski można składać Kierownikowi - gospodarzowi obiektu lub Dyrektorowi 

CSiR. 

3. Wszelkie spory które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą 

rozpatrywane i rozstrzygane przez Dyrektora CSiR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna – siłownia Hala Centrum 
 

Podstawa prawna : Art.13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE  Nr 119).  Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 roku informuję, że : 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie 

Górniczej; 41-300 Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29 reprezentowane przez Dyrektora. 

2. W Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej powołano Inspektora Ochrony Danych w 

przypadku pytań czy problemów zapraszamy do kontaktu: iod@csir.pl, Tel. 32- 261 20 10  wew. 

125. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu : 

 Art. 6 ust. 1 lit. a – wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku zarejestrowanego przez system 

monitoringu. Wejście równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w 

zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez kamery 

systemu.  

 Art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy polegające na: wynajęciu siłowni; dokonania opłaty, wystawienia biletu lub 

wystawienia karnetu za usługę skorzystania z siłowni. 

 Art. 6 ust. 1 lit. c - realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze takich jak 

prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczeń finansowych, w tym podatkowych związanych z 

poborem opłaty za sprzedaż biletu lub karnetu oraz wystawieniem faktury. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone do przetwarzania następującym 

kategoriom odbiorców, którymi mogą być upoważnieni pracownicy/współpracownicy 

Administratora Danych, którzy w ramach wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich 

dostęp, partnerzy Administratora Danych przetwarzający dane  w ramach zawartych umów 

powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji umowy, np. dostawcy systemów 

informatycznych i usług IT, kancelarie prawne.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego 

zostały zebrane oraz okres wynikający z obowiązku archiwizacji dokumentów ustalony zgodnie z 

odrębnymi przepisami.  

6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody art.6 ust.1 lit. a dane będą  

przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie. Zgodę można cofnąć w dowolnym 

momencie co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

przed jej cofnięciem. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. W 

powyższych kwestiach kontakt z IOD pkt.2. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

Podanie danych osobowych jest warunkiem skorzystania z siłowni oraz niezbędne do wystawienia 
biletu, karnetu, faktury. 

mailto:iod@csir.pl

