
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 34/2021

Dyrektora MOSiR w Bukownie

Regulamin korzystania z SIŁOWNI dla osób z niepełnosprawnością oraz
Seniorów 60+ w budynku Hali sportowej MOSiR w Bukownie, przy

ul. Spacerowa 1. 

§ 1.

1. Osoby korzystające z Siłowni zobowiązane są do przestrzegania 
regulaminu Siłowni dla osób z niepełnosprawnością oraz SENIORÓW 
60+  i regulaminu korzystania z Centrum Aktywności Ruchowej w 
Bukownie.

2. Wstęp do Siłowni dozwolony jest w czasie prowadzenia zajęć oraz w 
obecności instruktora uprawnionego do prowadzenia zajęć (MOSiR w 
Bukownie nie zapewnia specjalistycznego doradztwa i opieki 
instruktorów/trenerów personalnych/trenera klubu).

3. Dopuszcza się możliwość indywidualnych zajęć dla osoby z 
niepełnosprawnością oraz SENIORÓW 60+ posiadających zgodę 
instruktora upoważnionego do prowadzenia zajęć na Siłowni.

4. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków w urządzeniach 
stanowiących wyposażenie siłowni należy natychmiast powiadomić 
pracownika obsługi MOSiR, w przeciwnym razie odpowiedzialność za 
powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących. 

5. Jeżeli ćwiczący uzyskał prawo do samodzielnego treningu o fakcie 
zauważenia usterki technicznej wyposażenia Siłowni niezwłocznie 
powinien poinformować pracownika obsługi MOSiR.

6. Za wszelkie szkody powstałe na terenie Siłowni z winy ćwiczącego 
odpowiada ćwiczący. 

§ 2.

1. Burmistrz Miasta zwalnia w 2022 roku z opłat za korzystanie z obiektów
sportowo – rekreacyjnych Centrum Odnowy Biologicznej, Centrum 
Aktywności Ruchowej i hali sportowej:  Seniorów 60+ i osoby z 
niepełnosprawnością będące uczestnikami zajęć w ramach projektu 
„Modernizacja infrastruktury rekreacyjno – ruchowej MOSiR oraz 
dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów”,

2. W celu skorzystania z możliwości wskazanych w ust. 1 przez Seniora 



60+ wymagane jest okazanie pracownikowi obsługi SPA dokumentu 
potwierdzającego wiek (60+) oraz pisemne oświadczenie osoby 
ćwiczącej.

3. W celu skorzystania z możliwości wskazanych w ust. 1 przez osobę z 
niepełnosprawnościami wymagane jest okazanie pracownikowi obsługi 
SIŁOWNI dokumentu potwierdzającego prawną niepełnosprawność 
(np.: legitymacja osoby niepełnosprawnej, orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności lub równoważne) oraz pisemne oświadczenie 
osoby ćwiczącej.

§ 3.

1. Pozostałe kwestie rozstrzyga regulamin korzystania z Centrum 
Aktywności Ruchowej w Bukownie zw. dalej SIŁOWNIA.

2. Wejście na SIŁOWNIĘ jest traktowane jako akceptacja warunków 
regulaminu korzystania z Siłowni dla osób z niepełnosprawnością oraz 
SENIORÓW+ w budynku Hali sportowej MOSiR w Bukownie, przy ul. 
Spacerowa 1 i Regulaminu korzystania z Centrum Aktywności 
Ruchowej MOSiR w Bukownie zw. dalej SIŁOWNIA.
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