
KLUB TRENINGOWY

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze Strefy OCR (dalej: „OCR”), 
zlokalizowanej w przestrzeni siłowni Klubu Treningowego FitPark Park Wodny w Krakowie, ul. Dobrego 
Pasterza 126, 31-416 Kraków (dalej: „Klub”).
2. OCR to strefa wyposażona w urządzenia treningowe tj. chwyty stabilne i niestabilne, w tym 
wspinaczkowe oraz drabinki, poręcze i akcesoria, przeznaczone do kształtowania sprawności fizycznej 
pod przełajowe biegi z przeszkodami. Wszystkie urządzenia w OCR powinny być używane zgodnie z ich 
przeznaczeniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do sposobu korzystania z danego urządzenia, 
prosimy o skontaktowanie się z personelem Klubu. 
3. OCR jest przestrzenią treningową wymagającą ponadprzeciętnej sprawności fizycznej. Niepoprawne 
wykonywanie ćwiczeń lub niewłaściwe korzystanie z urządzeń OCR, może skutkować kontuzją. Klub nie 
ponosi za to odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. 
4. Trening w OCR we własnym zakresie jest możliwy poza godzinami zajęć grupowych, określonymi 
w harmonogramie oferty treningowej Klubu. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania wybranych zajęć 
z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym odrębnie poinformuje Klientów. 
5. W OCR, ze względów bezpieczeństwa, osoby używające konstrukcji i jej elementów podwieszonych, 
mają pierwszeństwo korzystania z przestrzeni OCR w stosunku do osób wykonujących w niej pozostałe 
ćwiczenia. 
6. Osoby poniżej 18. roku życia mogą korzystać z OCR tylko za ważną zgodą rodzica lub opiekuna 
prawnego. Osoby poniżej 16. roku życia mogą korzystać z OCR tylko pod opieką rodzica lub opiekuna 
prawnego. Ze względów bezpieczeństwa, rodzic/opiekun jest zobowiązany do utrzymania spokoju oraz 
dyscypliny treningowej osób, będących po jego opieką.
7. Przez wzgląd na bezpieczeństwo, zabrania się zdejmowania czy przewieszania elementów 
podwieszonych konstrukcji, w tym wiązania lin w supły.
8. Zabrania się wynoszenia akcesoriów treningowych z OCR, w tym pozostawiania ich po sobie bez 
uprzątnięcia. 
9. Osoby korzystające z OCR mają obowiązek przestrzegania również innych przepisów wewnętrznych 
obowiązujących na terenie obiektu Parku Wodnego w Krakowie, w szczególności Regulaminu Klubu 
Fitpark oraz Regulaminu Parku Wodnego w Krakowie (dostępne na www.ParkWodny.pl) oraz w recepcji 
Klubu i punkcie informacyjnym obiektu. 
10. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, innych regulaminów lub przepisów 
porządkowych obowiązujących na terenie Parku Wodnego w Krakowie, w szczególności Regulaminu 
Parku Wodnego w Krakowie, Klub ma prawo do wyproszenia Klienta z zajęć oraz żądania opuszczenia 
terenu Klubu.
11. Park Wodny zastrzega prawo wprowadzania zmian do Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu 
będą wprowadzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i udostępniane Klientom. 
12. Regulamin obowiązuje od dnia 16.01.2023 r.
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