REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ
1.

Adrninistratorern hali sportowej jest UrZąd Gminy w Wąpielsku

2. Hala sportorvajest otwarta codziennie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

3. Hala sportowa jest udostępniana nieodpłatnie na realizację zadań dydaktycznych w
Zak|esie wycho\łania fizycznego dla młodzieŻy uczącej się na terenie gminy Wąpielsk od

poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

W

godzinach popołudniow1'ch obiekt

udostepniany je:l osobom llzyclnym i grupom zorganizowanym Za odplatnościąZ \ĄY.iąlkjeln

młodzieży z terenu gminy Wąpielsk do lat 18.

Młodziez do lat 1 8 z terenu gminy Wąpielsk korzysta bezpłatnie z hali sportowej w dni
por.vszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 18:00. Grupa zorganizowana

młodzteŻy powinna liczyó od 8 do 12 osób. W celrr wynajęcia hali nalezy zgłosió się do
opiekuna lrali spońowej na co najmniej 48 godzin przed planowanym terminem użytkowania

hali. opiekun hali wynajmie halę

sportową grupie młodzieżydo lat 18 pod wanrnkiem, Że

opiekunem grupy nieletnich będzie.jeden z rodzicow osoby nieletniej korzystającej z hali'
która podpisze oświadczenie o formalnej i prawnej odpowiedzialności za taką gnrpę. opiekun

hali sportowej ma prawo przerwać zajęcia w przypadku stwierdzenia korzystania przez
wvnaj mujqcych

hllę niezgodnie

z

jej przeznaczenicm'

4' Korzystanie z hali spońowej odbywa się za zgodą opiekrrna hali w oparciu o harmonogram.
5

'

Zakorzystulie

6. Z

z hali spor1owej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującyrn cennikiem.

hali sportorvej korzystać mogą:

- grupy zorganizowane _ nie więcej niż 20 osób,

- dzieci i

młodzteŻ szkolna pod nadzorem nauczyciela

a poza godzinami

wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
-

kluby i sekcje spofiowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

- zaklady pracy. instyucje i organizacje.
- osoby fizyczne,

lekcyjn1mi

- dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich'

- osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez spor1owych z
udziałem publiczności.
7.

Z ha|i nie mogą korzystać:

-osoby, których stan wskazuje na spoŻycie alkoholu 1ub pod działaniem środków

oduŹających,
- osoby z przeciwwskazaniem lekarskim.
8.

osoby korzystające z ha|i zobowiązane są do:

pozostawienia okrycia wierzchliego i obuwia w szatni,

-

- korzystanie z właścirł'egoobuwia spońowego' czystego, nie

pozostawiaj ącego podczas

uż;tkowania sali zabrudzeń, zarysowań parkietu itp.,

-

przestrzegania zasacf bezpieczeństwa

przy korzystanil z przyrządów

spor1owych

znajdujących się na wyposażeniu sali,
_ utrzymania czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach
sanitarnych,
-podporządkowania poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników

odpowiedzialnych za funkcj onowanie obiektu.
9' Na lerenie obiek1u zabrania się:

-palenia tytoniu, spoŻywania alkoholu, stosowania środków odurzających,
_

korzystania z wszelkich tządzeń elektrycznych znajdujących się na wyposażeniu sali.

- w-tosić i używaó sprzętu nie przezi7aczonego do uprawiania spottu,
-

wieszaó się na obręczaclr i konstrukcji przeznaczonĄ do gry w piłkę koszykową.

_

wnosić i rrzywać szklanych opakowań oraz innych przedmiotów wykonanych ze szkła

- wprowadzania z:wietząt

10. W czasie zawodów /zajęćl organtzatol jest zobowiązany do
obowiązujących przepisów oraz regulaminu
bezpieczeństwa korzystaj ącym z sali.

i jest

odpowiedzialny

przestrzegania

za

zapewnienie

11. Za1ęcia grup szkolnych korzystających Z hali Sportowej powinny odbywaó się w
obecności nauczyciela /instruktora/ trenera.

12. Uczniowie zwolnieni

z

zajęó wychowania fizycznego oraz uczniowie nie ówiczący

przebywają w miejscu wyznaczoflym przez nauczycie1a, w zasięgu.jego pola widzenia i przez
cały czas tlwania lekcji pozostają do jego dyspozycji.

13. Prowadzący zajęcla odpowiada Za Stan czystościi porządek w szatniach i
pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach.

14. osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali spor1owej ponoszą odpowiedzialnośó
materialną za wyrządzor-re szkody.
15.

opiekun hali oraz administrator hali mogą kontrolowaó wszystkie zajęcia

a w razie stwierdzenia uchybień _ zakazaó korzystarria z sali.

16' Za wańościowe przedmioty pozostawione w szatniacli opiekun hali nie ponosi

odpowiedzialności.

17' Na terenie hali sportowej zabranla się biegania po kotytalzach, schodach itp. oraz
stwarzania zagroŻeń naraŻając siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

18.

W całym obiekcie i jego

przepisów B}IP

i

pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie

p.poŹ.

19. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. naleŹy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerorłi
lub osobie odpowiedzialnej Za prowadZenie Zajęó.
20. osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane

Z

terenu

hali

sportowej. niezależnię od ewentualnego skierowania sprawy

na

drogę

postępowania w sprawach o rłykroczenie.

2l. W razie wystąpienia pożaru lub imych sytrracji
przebywających
prowadzącej

w hali

zagraŻających zdrowiu lub życiu osób

sportowej, naleŻy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby

w danej chwili zajęcia lub osób odpowiedzialnych za akcję i

zgodnie z zasadami ewakuacji obiektu.

postępować

22. osoby nie biorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sporlowych (kibice,
widzowie) mogą przebywać jedynie na widowni hali sportowej
23. Właścicielhali nie odpowiada zabezpieczeilstwo osób korzystających z hali.
24. Administrator hali zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali oraz prawo
do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
25. Zrntana sla.wek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron.

26. W sprawie skarg, wniosków i zażalen naleŻy zwracać się do opiekuna hali lub właściciela
obiektu
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oDPŁATNosC ZA KORZYSTANIE ZHALI SPoRTowEJ
Cennik wynajmu hali sportowej

I

Wynajem całej powierzchni boiska hali _ I godz. Zegarowa

40

(bez widowni)

2

Wynajem całej powierzchni boiska hali wraz z widownią _ 1 godz.

60

Zegarowa
3

Wynajem hali (wraz z widoiłnią) na cały dzień _ tumieje, zawody,

80

itp.

4

Młodzież z terenu gminy Wąpielsk do lat

18 w dni

powszednie

bezpłatnie

od poniedziałku do piątku

w godzinach

I

b:00-

I

8:00

Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Ustala się, że wynajmujący dokonuje wpłaty za wynajem przed wejściem na obielł.
Cennik obowięuje od I stycznia20]5 r. do3].]2.2016r'

:t]{łŹĄtr GMBNY
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4!l 3s'321. tel./1at 49-38-322
ij 'p ll73 111,16-708

WYNAJEM HALI SPORTOWEJ
Wynajmu hali sportowej dokonuje się po podpisaniu stosownej umowy Z zarządcą hali na
podstawie przedstawionych informacji:
1. Osoba ind1.widualna

wynajmująca pomieszczenia sportow€

powinna przedstawić

następujące dane:

.
o
o
.
.

imię i nazwisko osoby wynajmującej
aktualny adres zamieszkania
numer telefonu kontaktowego
Szczegółov\ry termin w1najmu

należy podać konłretny dzień 1ub dni tygodnia, w któ.rych odbywać się będą zajęcia

oraz godziny tych zajęć
2.

Kluby' instytucje czy zakłady pracy powinny szczegółowo zaznaczyć:

.
o
.
.
.

imię i nazwisko osoby wynajmującej
pelna nazwę wynaj mującego
adles klubu, insty.tucji czy zal<ładu ptacy
slczegóło\^ry termin wynajmu

należy podaó konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywaó się będą zajęcia
oraz godzlny tych zajęć

o

na\ęŻy
tele

wyzlaczye osobę odpowiedzialną za grupę kotzystającą z hali wraz

fonu kontaktorł ego

UfąaĄs Ó${lnłY
Bi_337 v.'ĄplELsK

powia1 i}pInśkl, W.j
kujaw5ko_DomolŚki.

lei' (056) 49-_ą8.32i' tel tia^ ig-sa.ąz;
NIP 378-10_16-7os

Z numerem

