
 

Projekt ,,Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie’’ korzysta z dofinansowania w kwocie 3 465 115 PLN, pochodzącego z Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu  Pl13 Ograniczenie społeczne nierówności w 

zdrowiu .Celem projektu jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu oraz zmniejszenie 

zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu kutnowskiego. 

REGULAMIN DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM 

AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ (PCAF) 

W RAMACH PROJEKTU 

,,ŻYJESZ DLA SIEBIE I INNYCH – ZADBAJ O ZDROWIE’’ 

Realizowanego z Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu 

finansowanego ze środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu państwa. 

1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i 

odpowiedzialności osób korzystających z wyposażenia siłowni wewnętrznej 

prowadzonej w ramach Powiatowego Centrum Aktywności Fizycznej (PCAF) w projekcie 

,,Żyjesz dla siebie i innych –zadbaj o zdrowie’’ przez  

 

Gminę Dąbrowice 

 

reprezentowaną przez Wójta Dorotę Dąbrowską 

 

2. Z wyposażenia siłowni (PCAF) mogą korzystać zarówno osoby indywidualne jak i 

zorganizowane grupy mieszkańców powiatu (minimum 5 osobowe) na zasadach 

określonych w niniejszym regulaminie 

3. PCAF czynne jest w dni robocze w godzinach 15.15 – 18.30 

4. Wyposażenie jest własnością Powiatu Kutnowskiego. 

5. Z tytułu korzystania z wyposażenia PCAF nie pobiera się opłat. 

6. Aby korzystać ze sprzętu stanowiącego wyposażenie PCAF należy spełnić następujące 

warunki: 

 

 Posiadać ukończone 18 lat. W przypadku osoby niepełnoletniej istnieje 

możliwość korzystania z siłowni tylko za zgodą i w czasie obecności 

opiekuna prawnego. 



 

 Osoba korzystająca z siłowni nie może być pod wpływem alkoholu oraz 

innych środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu 

narkomanii. 

7. Korzystający z wyposażenia siłowni zobowiązuje się do: 

 Korzystania z mienia zgodnie z przeznaczeniem, 

 niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z mienia 

pracownikowi odpowiedzialnemu za funkcjonowanie PCAF, 

zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, 

wymiany części, 

 

 pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego mienia lub jego wyposażenia 

wynikłych z winy korzystającego. 

8.  Pełną odpowiedzialność za wydatki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania ze 

sprzętu stanowiącego wyposażenie Powiatowego Centrum Aktywności Fizycznej w 

sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz naruszający zasady jego wykorzystania 

oraz także pod wpływem alkoholu innych środków  odurzających, substancji 

psychotropowych lub środków zastępczych ponosi Użytkownik. W takim przypadku 

Gmina jak i Powiat nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody zarówno na 

osobie jak i w mieniu. 

9.    Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone 

osobom trzecim związane z korzystaniem z wyposażenia siłowni. 

10. W przypadku naruszania przez Użytkownika postanowię niniejszego Regulaminu 

pracownik odpowiedzialny za funkcjonowanie siłowni może odmówić mu możliwości 

korzystania z PCAF bez podania przyczyny. 

11.         Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu siłowni oraz 

używać mienia zgodnie z regulaminem. 

12.  Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Obsługi Projektu oraz na stronie 

internetowej: pl13@powiatkutno.eu 

13. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem o stanie 

zdrowia umożliwiającym bezpieczne korzystanie ze sprzętu stanowiącego PCAF. 

 

 

 

 

 

Zatwierdzono w dniu    03.08.2016    
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