
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2020 Dyrektora Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu z dnia 30.10.2020  

w sprawie wprowadzenia do stosowania regulaminów KCRiS w czasie obowiązywania ograniczeń związanych z COVID-19 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z  FITNESS CLUBU  

KOZIENICKIEGO CENTRUM REKREACJI I SPORTU 

w czasie obowiązywania ograniczeń związanych z COVID-19  

od dnia 02 listopada 2020 do odwołania.  

 

1. Niniejszy regulamin stanowi okresowe uzupełnienie obowiązującego Regulaminu Fitness Clubu. 

2. Regulamin został opracowany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r.  

( Dz.U. 2020, poz.964) oraz zaleceń Ministerstwa Rozwoju oraz Rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 16 października 2020r. (Dz.U. 2020, poz. 1829) zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii. 

3. W klubie wprowadza się nakaz zakrywania nosa oraz ust od chwili wejścia do obiektu  

do rozpoczęcia zajęć, oraz po ich zakończeniu, aż do wyjścia z obiektu.  

4. Obowiązkowo przy wejściu na obiekt oraz po wyjściu z toalety należy zdezynfekować ręce 

korzystając z ogólnodostępnych na obiekcie dozowników oraz płynów do dezynfekcji.    

5. Podczas ćwiczeń należy obowiązkowo używać dużego ręcznika. Zaleca się stosowanie rękawic 

fitness. 

6. Przy recepcji może znajdować się 1 osoba. Pozostałe osoby oczekują w kolejce w wyznaczonych  

na podłodze miejscach. 

7. Maksymalna liczba osób ćwiczących w Fitness Clubie wynosi 15 osób.  

8. Zaleca się osobom z grupy wysokiego ryzyka rozważyć decyzję o korzystaniu z zajęć 

organizowanych w Fitness Clubie do czasu ustania zagrożenia epidemicznego. 

9. Należy utrzymać odległość co najmniej 2 m pomiędzy klientami i pracownikami. 

10. Z usługi nie mogą skorzystać osoby, które: 

 obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej, 

 są objęte kwarantanną lub izolacją, 

 miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą  

na CoVID-19. 

11. Czas zajęć w Fitness Clubie odbywa się zgodnie z obowiązującym grafikiem. 

12. Rezerwacje na zajęcia odbywają się wyłącznie drogą telefoniczną, pod numerem telefonu  

48-611-72-17 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 21:00. 

13. Rezerwacji na zajęcia dokonać można najpóźniej do 60 minut przed rozpoczęciem zajęć. 

14. Odwołać zajęcia należy najpóźniej do 2 godzin przed ich rozpoczęciem. W przypadku nieodwołania 

rezerwacji w terminie, z karnetu zostanie pobrana opłata za zajęcia zgodnie z obowiązującym 

cennikiem. W przypadku karnetów bez ograniczeń wejść nieodwołanie rezerwacji w terminie 

skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach przez 7 dni. 

15. Do odwołania nie prowadzimy sprzedaży jednorazowych wejść. 

16. Po skorzystaniu z usług należy opuścić obiekt bez zbędnej zwłoki. Zakazuje się odpoczynku  

i oczekiwania na terenie obiektu. 

17. Klienci, którzy w rażący sposób naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu,  

a w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym, 

bez możliwości zwrotu opłaty za usługę oraz mogą otrzymać zakaz korzystania z usług do końca 

pandemii. 
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