REGULAMIN HALI SPORTOWEJ W SIEPRAWIU
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Hala sportowa jest administrowana przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu
Hala sportowa otwarta jest:
• od poniedziałku do piątku-w godz.8.00-23.00
• w soboty i w niedziele w miarę potrzeb
W godzinach od 8.00 do 15.00 hala sportowa udostępniona jest odpłatnie przede wszystkim na
realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieŜy uczącej się w
placówek oświatowych na terenie Gminy Siepraw.
W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.
Korzystanie z hali odbywa się za zgoda kierownictwa w oparciu o harmonogram.
Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.
Z hali sportowej korzystać mogą:
• grupa zorganizowana nie moŜe przekroczyć 30 osób
• dzieci i młodzieŜ szkolna pod nadzorem nauczyciela
• kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera
• zakłady pracy, instytucje, organizacje
• osoby fizyczne
• dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich
• osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z
udziałem publiczności.
Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby:
• których stan wskazuje na spoŜycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających
• z przeciwwskazaniami lekarskimi.
Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
• pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni
• załoŜenia właściwego obuwia sportowego - tzw. "halówki" (czystego, niepozostawiającego
podczas uŜytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.)
• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących
się w wyposaŜeniu hali
• utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych
• podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników
odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu (gospodarzowi hali).
Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:
• palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających
• wnosić i uŜywać sprzętu niesportowego,
• wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej
• korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali sportowej
W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest
odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.
Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela
(instruktora, trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywać się za jego zgodą.
Klucze do pomieszczeń mogą pobierać z pokoju gospodarza hali osoby upowaŜnione, potwierdzające
pobranie i zdanie czytelnym podpisem. Osoba pobierająca klucze odpowiada za przedmioty
pozostawione w szatni.
Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych
hali po kaŜdych zajęciach.
Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:
• Punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,
• Utrzymania czystości w obiekcie,
• Zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie.
Przed przystąpieniem do zajęć prowadzący winien sprawdzić stan techniczny uŜytkowanego sprzętu –
usterki zgłosić obsłudze.
Osoby niszczące sprzęt, urządzenia hali sportowej, nawierzchnie hali ponoszą odpowiedzialność
materialną za wyrządzone szkody( od 50 do 500 zł. w zaleŜności od wielkości szkód).
W przypadku uszkodzenia lub zgubienia klucza do szatni naleŜy uiścić opłatę w wysokości 50 złotych.
Kierownictwo obiektów sportowych moŜe kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia
uchybień - zakazać korzystania z hali sportowej.
Zabrania się wnoszenia na halę sportową:
•
•
•
•
•

Wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych wyrobów
pirotechnicznych, materiałów groŜących poŜarem,
Środków odurzających lub substancji psychotropowych,
Puszek, butelek , itp. wykonywanych z kruchego lub twardego materiału,
Napojów alkoholowych
Przedmiotów ostrych

21. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach oraz rzeczy nieoddane do depozytu, kierownictwo
obiektów sportowych nie ponosi odpowiedzialności.
22. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagroŜeń
naraŜających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
23. Podczas korzystania z sali a takŜe na trybunach obowiązuje bezwzględny zakaz Ŝucia gumy.
24. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p.
poŜ.
25. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. naleŜy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze
obiektu.
26. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali
sportowej, niezaleŜnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o
wykroczenie.
27. Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich
nakazom.
28. Kierownictwo hali sportowej zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali sportowej oraz
prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
29. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron oraz podania
zmian do wiadomości publicznej.
30. W sprawach skarg, wniosków i zaŜaleń naleŜy zwracać się do kierownictwa hali sportowej.
Wynajmu hali sportowej dokonuje się na podstawie przedstawionych informacji:
1.

2.

Osoba indywidualna wynajmująca pomieszczenia sportowe powinna przedstawić następujące dane:
• imię i nazwisko osoby wynajmującej
• aktualny adres zamieszkania
• numer dowodu osobistego
• numer telefonu kontaktowego
• szczegółowy termin wynajmu
• naleŜy podać konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywać się będą zajęcia oraz
godziny tych zajęć
Kluby, instytucje czy zakłady pracy powinny szczegółowo zaznaczyć:
• imię i nazwisko osoby wynajmującej
• pełną nazwę wynajmującego
• adres klubu, instytucji czy zakładu pracy
• szczegółowy termin wynajmu
• naleŜy podać konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywać się będą zajęcia oraz
godziny tych zajęć
• naleŜy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za grupę korzystającą z hali wraz z numerem telefonu
kontaktowego

Odpłatność za korzystanie z hali widowiskowo - sportowej
1.

2.

3.

Ustala się, Ŝe wynajmujący dokonuje wpłaty gotówką lub przelewem na konto Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Sieprawiu i przed wejściem na obiekt okazuje uprawnionej osobie (gospodarzowi hali)
potwierdzony dowód wpłaty (wpłatę/przelew).
Do korzystania z hali sportowej, jej urządzeń oraz sprzętu sportowego, a takŜe innych usług
proponowanych przez GOKiS na tym obiekcie uprawnione są osoby, które dokonały opłaty według
obowiązującego cennika i przestrzegają ustalonych zasad w regulaminie.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawne a w
szczególności art. 51, 52, 143, 145 Kodeksu Wykroczeń.

W przypadku załatwiania wszelkich formalności związanych z funkcjonowaniem hali naleŜy kontaktować się z
Dyrektorem GOKiS (Urząd Gminy Siepraw Tel. 012 37 21 805 w godzinach pracy urzędu) lub gospodarzem hali
w godzinach od 16.00 do 20.00

