
Правила тренажерного залу Оріпи 

1. Кожен ключ тренажерного залу – це особиста річ і призначений лише для 

використання тим, хто сплатив плату за користування. Держатель ключа 

відповідальний за його зберігання і передачу  таким чином, щоб не послідувало 

порушення правил порядку. Негайно повідомте про втрату ключа до відділу дозвілля 

Оріпи за тел. 040 1977 293. 

 

2. Вікове обмеження користувачів тренажерного залу – 15 років. 12-14-річні можуть 

відвідувати тренажерний зал лише в супроводі батьків і під їх відповідальність. 

 

3. Будьте уважними до інших користувачів та витирайте тренажер після використання. 

 

4. В тренажерному залі використовується лише внутрішнє взуття.  Тренування босоніж 

або у вуличному взутті категорично заборонено. 

 

5. Користувачі не можуть займати один тренажер на довгий час, натомість тренажер 

звільняється в проміжку між виконанням вправ для користування іншими 

користувачами. 

 

6. Категорично заборонено розміщення вільних ваг в якості додаткової ваги на інші 

тренажери, а також їх винесення за територію, на якій вони знаходяться. 

 

7. Кожен користувач тренажерного залу зобов'язаний підтримувати його в порядку і 

чистоті. 

 

8. Всих користувачів просять позначати виявлені в тренажерному залі будь-які дефекти 

та недоліки, вандалізм, порушення і т.д. в журнал повідомлень про дефекти. У 

невідкладних випадках необхідно телефонувати до муніципального відділу 

технічної допомоги за тел. 0500 741 676. 

 

9. Кожен користувач тренажерного залу зобов'язаний поважати інших, приймати інших 

користувачів тренажерного залу до уваги і діяти так, щоб не заважати в тренажерному 

залі та за його межами, наприклад слухаючи музику занадто голосно. Особу/осіб, які 

тревожно поводять себе в тренажерному залі видаляють з приміщення. 

 

10. Кожен користувач тренажерного залу займається відповідно до свого стану здоров'я і 

несе відповідальність за це. 

 

11. Тренажерний зал призначений для зайнять спортом, а будь-яка інша діяльність, така 

як перебування, заборонена. 

 

12. Паління, вживання психоактивних речовин і жування жувальної гумки в 

тренажерному залі категорично заборонено. 

 

13. Час занять закінчується кожен день рівно о 22.00 (якщо не вказане інше), після чого 

останній спортсмен повинен покинути приміщення. Сигналізацію буде активовано 



після 22.00. Якщо сигналізація спрацює і це відбудеться в зв'язку з недотриманням 

робочих годин, це призведе до штрафу в розмірі 50 €. 

 

14. Двері тренажерного залу завжди тримають замкненими. Останній вечорній відвідувач 

вимикає світло і пересвідчується в тому, що двері замкнулись. 

 

15. Муніципалітет не несе відповідальності за принесений і залишений в роздягальні, 

гардеробній або інших приміщеннях тренажерного залу одяг, речі, цінності і т.д. 

 

16. Порушення правил тренажерного залу може призвести до позбавлення права 

користування і порушник буде змушений понести відповідальність, а також 

зобов'язаний виплатити компенсацію. 

 

17. Муніципалітет щорічно перевіряє плату за користування тренажерним залом. 

 

Часи роботи тренажерного залу 

Тренажерний зал доступний щодня 6.00 – 22.00. 


