
REGULAMIN SIŁOWNI GYM4YOU 

 

1. Siłownia Gym4You czynna jest w godzinach pracy klubu Squash4you. 

2. Korzystanie z siłowni możliwe jest po zapoznaniu się z poniższym regulaminem. 

3. Z siłowni mogą korzystad osoby, które posiadają opłacony karnet na siłownię lub wykupiły 

jednorazowe wejście oraz klienci Trening4You wraz z instruktorem.  

4. Z siłowni może korzystad w tym samym czasie maksymalnie 10 osób z zastrzeżeniem, że 

pierwszeostwo mają osoby z wykupionymi karnetami Gym4You oraz Trening4You.  

5. Klienci wynajmujący kort do squasha w Squash4You są upoważnione do darmowego 

skorzystania z siłowni Gym4You bezpośrednio przed lub po zakooczonej grze (w tym 

samym dniu). 

6. Tylko instruktorzy Trening4You uprawnieni są do udzielania porad, nadzoru nad osobami 

dwiczącymi oraz do prowadzenia treningów personalnych w Gym4You. 

7. Gym4You zastrzega sobie możliwośd odmowy wstępu klientowi Squash4You 

wynajmującego kort do squasha w przypadku gdy liczba osób korzystających w danej 

chwili z siłowni przekracza liczbę określoną w punkcie 4. Godziny otwarcia siłowni mogą 

ulegad zmianom, o których Gym4You poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem w 

ogólnodostępnych materiałach informacyjnych. Gym4You ma prawo do czasowego 

zamknięcia swoich obiektów w celu przeprowadzenia prac montażowych bądź 

konserwatorskich. 

8. Gym4You zastrzega, iż ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu 

ponosi osoba korzystając z siłowni. Każda osoba, która korzysta z wyposażenia i urządzeo 

Gym4You robi to na własną odpowiedzialnośd i ryzyko. Gym4You nie ponosi 

odpowiedzialnośd za szkody poniesione przez osobę korzystającą z siłowni. 



9. Personel Gym4You nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek 

wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania dwiczeo 

fizycznych, osoba korzystająca z Gym4You powinna zasięgnąd niezależnej porady 

medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek dwiczeo.   

10. Klient Gym4You nie może korzystad z siłowni jeżeli jest w stanie infekcji, choroby 

zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mied wpływ na inne osoby obecne na siłowni. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do braku przeciwwskazao medycznych do 

wykonywania przez klienta Gym4You dwiczeo fizycznych obsługa siłowni może uzależnid 

zgodę na wstęp na jej teren od dostarczenia odpowiedniego orzeczenia lekarskiego 

potwierdzającego brak przeciwwskazao medycznych lub złożenia stosownego 

oświadczenia przez klienta Gym4You. 

11. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Gym4You: broni, wyrobów 

pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, innych niebezpiecznych 

przedmiotów lub materiałów wybuchowych, napojów alkoholowych, środków 

odurzających lub substancji psychotropowych, butelek szklanych i plastikowych, puszek, 

kijów, kamieni. 

12. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystad z siłowni Gym4You za pisemną zgodą lub pod 

opieką rodzica/opiekuna. 

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą mied 

przepisy kodeksu cywilnego. 


