
 

 

 

 

FITNESS-ARETOA ERABILTZEKO ARAUDIA  
  

1. Instalaziora sartu aurretik, beharrezkoa da kantxako langileari adierazi behar zaio.  

2. Beharrezkoa da kiroletako arropa eta oinetako egokiak eramatea (zolak garbituta). Ezin da sartu 

txankletekin, eta ezin da gerritik gora biluztuta ariketarik egin.  

3. Garbitasun-arrazoiengatik, nahitaezkoa da, era berean, indar-aparatuen eta makina kardiobaskularren 

bizkarraldeak estaltzeko eskuoihalak erabiltzea. Alkohola eta papera eskuragarri daude, erabilitako materiala 

garbitzeko.  

4. Ezin da sartu poltsekin, motxilekin, berokiekin, edo antzekoekin. Horretarako, aldageletako kontsignak 

erabili behar dira.  

5. Muskulazio-aretoko elementuak (halterak, barrak, diskoak, etab.), eta bertan dauden aparatuak, 

erabiltzailearen ardurapean erabiliko dira beti.  

6. Makina kardiobaskularra erabiltzeko, erabiltzaile bakoitzak 20 minutuko gehienezko tartea izango du.  

Makina denbora luzeagoan erabili ahal izango da, beste erabiltzaileren batek eskatzen ez badu.  

7. Serieen arteko indarberritze-aldietan, beste erabiltzaileren bat zain badago, berak erabili ahal izango du.  

8. Mugitu daitezkeen materialak (halterak, barrak, diskoak, etab.) erabili eta gero, nahitaezkoa da, behin 

ariketak bukatu ondoren, dagokien lekuan uztea. Ezin dira lurrean utzi.  

9. Debekatuta dago aretoan jatea, erretzea edo edariak sartzea, ura edo edari isotonikoak salbu. Edari horiek 

plastikozko edukiontzietan erabili beharko dira, debekatuta baitako beirazko ontziak erabiltzea.  

10. Debekatuta dago aparatuen manipulazio mekanikoa. Materialak, muskulazio-aparatuek, makina 

kardiobaskularrek edo instalazioek behar den bezala ez erabiltzeagatik kalteren bat jasaten badute, kalteak 

ordaindu beharko dira, edo tresneria aldatu.   

11. Instalazioen zuzendaritzak ez dauka inolako erantzukizunik, instalazioak eta bertako elementuak (muskulazio-

makinak, makina kardiobaskularrak, halterak, diskoak, barrak, etab.) behar den bezala ez erabiltzeagatik edo 

araudi honetako punturen bat ez betetzeagatik istripuren bat gertatzen bada. Era berean, ez du erantzukizunik 

izango erabiltzaileen elementuak edo materiala galtzen edo kaltetzen bada, edo lapurretaren bat egoten 

bada.  

12. Erabiltzaile orok, araudi hau ezagutu beharko du Muskulazio Aretoa erabili baino lehen. Ezingo du, aretoa 

erabili bitartean, ezagutzen ez duenik esan, izan ere, instalazioaren sarrerako iraagarki-taulan dago ikusgai.  

13. Erabilera-arauak betetzen ez dituena, instalaziotik kanporatua izan daiteke.  

14. Arau hauetan jaso gabeko edozein kontu, udalak eta baimendutako pertsonak argituko dute, beren 

irizpideen arabera.  


