
 

 

Regulamin tymczasowy korzystania z zajęć grupowych ważny do odwołania 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz w oparciu o wytyczne Ministra 

Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania siłowni. 

Rytm S.C. jest podmiotem uprawnionym do udostępnienia obiektu od 06.06.2020 - przy jednoczesnym zachowaniu 

zaostrzonych norm sanitarnych na następujących zasadach: 

a) weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu, 

b) wyłącza osobom korzystającym z obiektu możliwość korzystania z węzła sanitarnego (poza toaletą).  

Nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk, 

c) zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego, 

d) dezynfekuje urządzenia, szafki i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających, 

e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób 

ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających. 

f) osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt. 

 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do wymienionych poniżej procedur korzystania 

z naszych usług: 

1. Wchodząc do klubu klubowicz /klient zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. 

2. Zmiana obuwia na obuwie do ćwiczeń przez klubowicza/klienta jest zalecana tuż przed wejściem do klubu. 

3. Klubowicz/klient niezwłocznie po zdezynfekowaniu rąk uiszcza opłatę i/lub wykonuje czynności umożliwiające 

skorzystanie z usług Rytm (zakup usługi wstępu,  rejestracja wizyty jedną z trzech kart: Benefit Systems, Vanity 

Style, OK System), a następnie kieruje się do szatni, w której przebywa możliwie jak najkrócej i  wchodzi na 

salę wskazaną przez obsługę klubu.  

4. Podczas korzystania z zajęć klubowicz/klient nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. 

5. Przed wejściem do klubu klubowicz/ klient podpisuje krótką deklarację - oświadczenie obowiązujące w trakcie 

trwania obostrzeń w użytkowaniu obiektu. Po skończonym treningu/ zajęciach, klubowicz/ klient opuszcza 

obiekt. 

 

 



 

6. Węzeł sanitarny jest dostępny dla klubowiczów/ klientów tylko w postaci WC oraz umywalek (wyłączając 

korzystanie z prysznica). 

7. Klient/klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania dezynfekcji rąk każdorazowo przy wejściu do strefy 

recepcyjnej, sanitarnej oraz przed wejściem na salę. 

8. Obowiązują ograniczenia ilościowe na salach - na sali nr 1 dla bezpieczeństwa klubowiczów/ klientów może 

przebywać maksymalnie 14 osób, na sali nr 2 maksymalna ilość osób wynosi 12. Zaleca się 2 metrowe odstępy 

pomiędzy klientami/ klubowiczami.  

9. Klient/klubowicz jest zobowiązany do używania własnego ręcznika. W przypadku braku ręcznika klient/ 

klubowicz jest zobowiązany do zakupu ręcznika w recepcji (brak możliwości wypożyczenia ręcznika). 

10. Klubowicz/klient nie może pozostawiać żadnych przedmiotów osobistych w strefie recepcyjnej. 

11. Prosimy o nie gromadzenie się w korytarzach i oczekiwanie na trening w punkcie bezpieczeństwa. 

12. Rekomendujemy, aby klubowicze/ klienci przychodzili do klubu w strojach sportowych, zgodnie z zaleceniami 

sanitarnymi.  

13. Klienci/ klubowicze, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez 

personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie klubu ze skutkiem natychmiastowym. 

 

 

Zapoznałem/am się z regulaminem korzystania z usług Fitness Klub RYTM obowiązującym w trakcie trwania 

obostrzeń i zobowiązuję się do jego przestrzegania. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, 

klubowicza/ klienta obowiązują pozostałe zasady obowiązuję w klubie (regulaminy, wytyczne).  

 

Tymczasem, bądź zdrów!  

Pozostań aktywny, pomimo pewnych trudności! 

Cieszymy się, że wybrałaś nasz klub  

 

 

Ekipa Fitness Klub RYTM 

 

 


