
 

 

Regulamin zajęć fitness 

1. Na terenie Parku Wodnego obowiązuje regulamin ogólny i regulaminy stanowiskowe.  

2. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z ww. regulaminami. 

3. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych 

do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną 

odpowiedzialność.  

4. Uczestnikom zajęć zaleca się wykupienie ubezpieczenia NNW. 

5. Przy zakupie karnetu- opłatę za zajęcia należy wnieść przez pierwszymi zajęciami w 

cyklu. 

6. Cykl zajęć przedstawia tabela. 

 

Liczba zajęć w cyklu Cena  

4  (jeden raz w tygodniu) 40 zł (10 zł za wejście w karnecie) 

8  (dwa razy w tygodniu) 80 zł (10 zł za wejście w karnecie) 

 

7. Jednorazowe wejście kosztuje 15 zł. 

8. W przypadku braku wolnych miejsc w grupie, jednorazowe skorzystanie z oferty zajęć 

nie będzie możliwe. 

9. Uczestnicy zajęć przypisani są do danych grup. 

10. Rozkład zajęć i cennik dostępne są na stronie www.mosir.elk.pl. 

11. Zabronione jest posiadanie przy sobie podczas ćwiczeń: biżuterii, zegarków, 

bransoletek, pierścionków i innych tego rodzaju przedmiotów. 

12. Za rzeczy pozostawione w szatni Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi 

odpowiedzialności.  

13. Przed wejściem na salę obowiązuje zmiana obuwia na przeznaczone do ćwiczeń. 

14. Zajęcia na sali fitness odbywają się tylko pod nadzorem instruktora . 

15. Osoby korzystający z sali fitness zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po 

zakończonych ćwiczeniach.  

16. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku  

z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Ełk, tel. 87 610 38 38, adres  

e-mail ochronadanych@mosir.elk.pl. 

17. Zgodnie z uchwałą nr XXXVII.359.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 listopada 2013r. w 

sprawie „Ełckiej Karty Rodziny 3+” i załącznika nr 1 do ww. uchwały, posiadaczom 
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„Ełckiej Karty Rodziny 3+” przysługuje rabat w wysokości 50% od kwot ujętych w cenniku 

(za okazaniem stosownych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi). 

18. Zgodnie z umową zawartą między Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus”, ul. Solec 

81B/73A Warszawa, realizującym zadanie powierzone przez Ministra Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 z późn.zm.), a Gminą Miasto Ełk, reprezentowaną przez 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, posiadaczom „Ogólnopolskiej Karty Dużej 

Rodziny” przysługuje rabat w wysokości 50% od kwot ujętych w cenniku (za okazaniem 

stosownych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi);   

19. Zgodnie z uchwałą nr XVI.177.16 Rady Miasta Ełku z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie 

przyjęcia „Ełckiej Karty Seniora” i załącznika nr 1 do ww. uchwały, posiadaczom „Ełckiej 

Karty Senior” przysługuje rabat w wysokości 25% od kwot ujętych w cenniku (za 

okazaniem stosownych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi). 

20. Karta Aktywny Ełk nie upoważnia do zniżki przy zakupie karnetu, gdyż karnet jest już 

formą rabatu. Z karty można skorzystać kupując pojedyncze wejście z rabatem 

przypisanym danej karcie – patrz na www.mosir.elk.pl/aktywny-elk/. 
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