
REGULAMIN CENTRUM SPORTU SMOLEC 

 
Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§1 

Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, dotyczy zasad korzystania z obiektu sportowego Omega Sport, 

położonego przy ul. Granitowej 4, 55-080 Smolec, nazywany dalej Omega Sport, w którego skład wchodzą: siłownia, 

sale fitness, korty tenisowe, korty badmintonowe, korty squash oraz sauna. 

Korzystanie z poszczególnych stref Omegi Sport określone jest odrębnymi regulaminami będącymi załącznikami do 

niniejszego Regulaminu.   

§2 

Omega Sport jest otwarta  od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 22:30 oraz w soboty i niedziele w godzinach 

9:00-21:00. 

§3 

Ze stref Omegi Sport może korzystać  każdy kto ukończył 18. rok życia. Osoby poniżej 18. roku życia mogą być 

użytkownikami Omegi Sport tylko, gdy posiadają pisemną zgodę opiekunów prawnych. Korzystanie z Omegi Sport 

przez osoby małoletnie określa  osobny regulamin. Korzystający z Omegi Sport nazywani są dalej Klientami.   

§4 

Korzystanie z usług Omegi Sport odbywa się po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu Omegi Sport oraz regulaminu 

poszczególnych stref.   

§5 

Każdy klient podczas pierwszej wizyty ma obowiązek podania podstawowych danych personalnych w celu przypisania 

karty klubowej oraz rejestracji w bazie Omegi Sport. Klient jest zobowiązany do przychodzenia na każde zajęcia z 

kartą klubową. W przypadku zgubienia karty klubowej Omega Sport może wyrobić nową kartę pobierając opłatę 30 

zł. 

§6 

Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku na potrzeby promocji Omegi Sport w przypadku 

publikacji zdjęć, filmów z zajęć grupowych oraz siłowni, jak również imprez organizowanych przez Omegę Sport i jego 

partnerów.   

§7 

Wizerunek Klientów będzie wykorzystywany z zachowaniem najwyższej staranności oraz dbałości o zachowanie norm 

moralnych i społecznych. Wizerunek Klienta będzie rozpowszechniany wyłącznie w sytuacji, w której będzie on 

stanowił jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, impreza okolicznościowa, zajęcia grupowe itp. 

   

Rozdział II. Zasady korzystania 

§8 

Klient zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do Omegi Sport w sposób 

zgodny z ich przeznaczeniem.         

§9 

Na terenie Omegi Sport obowiązuje bezwzględny zakaz:  

1. wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych 

środków odurzających;  

2. palenia tytoniu;  

3. krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe;  

4. handlu, akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam oraz ulotek bez zgody Omegi Sport; 

5. fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez zgody Omegi Sport;  

6. wprowadzania zwierząt;  

7. wnoszenia niebezpiecznych urządzeń, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych;  

8. prowadzenia działalności bez zgody Omegi Sport w szczególności treningów personalnych na siłowni czy kortach.   

§10 

Klienci zobowiązani są do:  

1. przestrzegania powszechnie przyjętych norm względem pozostałych użytkowników obiektu;  



2. powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie Omegi Sport na uszkodzenie lub zniszczenie; 

3. zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny;  

4. podporządkowania się poleceniom pracowników i obsługi Omegi Sport; 

5. zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (informacje uzyskane od personelu Omegi Sport);  

6. zachowania ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem  Omegi Sport; 

7. odkładania używanego sprzętu na miejsce do tego przeznaczone;  

8. używania ochraniaczy na stopy (np. klapki basenowe) podczas korzystania z natrysków; 

9. noszenia na terenie Omegi Sport czystego stroju i zmiany obuwia sportowego odpowiedniego do rodzaju zajęć;  

10. zmiany obuwia w szatni przed wejściem do innych pomieszczeń;   

§11 

Omega Sport nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, 

instruktarzem obsługi i wskazówkami personelu Omegi Sport lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej 

wymienionymi zasadami. Wszystkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają Klienta.   

§12 

Każdy Klient korzysta z usług Omegi Sport na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.   

§13 

Personel Omegi Sport nie posiada wykształcenia medycznego. Przed przystąpieniem do ćwiczeń Klient powinien 

zasięgnąć opinii lekarskiej.    

§14 

Szafki w szatniach udostępniane są jedynie na czas pobytu w Omega Sport.   

§15 

Opłata za zgubienie karty klubowej wynosi 30zł. Opłata za zgubienie klucza do szafki wynosi 15zł. 

§16 

OmegaSport jest monitorowana przy pomocy sieci kamer przemysłowych.   

§17 

Omega Sport nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do zasad korzystania z obiektu Omega Sport, o 

których mowa w niniejszym Regulaminie. Naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia obsługę i pracowników 

Omegi Sport do wyprowadzenia Klienta w trybie natychmiastowym bez konsekwencji i zwrotu kosztów 

wejścia/treningu.   

 

Rozdział III. Promocje 

§18 

Poza ofertą stałą Omega Sport może wprowadzać okresowo oferty specjalne zwane dalej Promocją.   

§19 

Promocje nie podlegają łączeniu, chyba  że promocja dopuszcza taką możliwość.   

§20 

Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, regulaminem promocji oraz regulaminem 

poszczególnych stref Omegi Sport. Nieznajomość w/w dokumentów nie zwalnia Klienta z przestrzegania ich 

postanowień.   

 

Rozdział IV. Postanowienia końcowe 

§21 

Klient może zgłaszać uwagi i reklamacje dot. świadczonych usług przez Omegę Sport, osobiście w recepcji Omegi 

Sport na specjalnych drukach lub mailowo na adres: recepcja@smolecsport.pl. 

W zgłoszeniu Klient powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę zaistniałej sytuacji oraz zwięźle 

opisać problem.   

§22 

Omega Sport zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.   

§23 

Obowiązujące regulaminy Omegi Sport dostępne są w recepcji oraz na stronie www.smolecsport.pl 

 
 

mailto:recepcja@smolecsport.pl

