
REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ

I SALI GIMNASTYCZNEJ

1. Zarządcą hali sportowej i sali gimnastycznej jest Szkoła Podstawowa

w Michałowicach.

2. Zajęcia odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.

3. Halę sportową i salę gimnastyczną udostępnia się w pierwszej kolejności na realizację

zajęć wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz klubom

sportowym współpracującym z Zarządcą.

4. Grupy zorganizowane mogą korzystać z obiektów sportowych po wcześniejszej

rezerwacji u osoby odpowiedzialnej i uzgodnieniu warunków z dyrektorem szkoły.

5. Osoby prowadzące zajęcia, korzystające z hali sportowej lub sali gimnastycznej

zobowiązuje się do:

 punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,

 utrzymania ładu i porządku po zakończonych zajęciach,

 natychmiastowego powiadomienia pracownika szkoły o wszystkich

uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia oraz występujących zagrożeniach.

6. W czasie zajęć w hali sportowej i sali gimnastycznej nie mogą przebywać osoby

trzecie.

7. Osoby korzystające lub wynajmujące dany obiekt sportowy korzystają z własnego

sprzętu i ubioru sportowego.

8. W szatni sportowej mogą przebywać jedynie osoby biorące udział w zajęciach

sportowych.

9. Po wejściu do szatni, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić stan faktyczny szatni

i zgłosić wszelkie usterki pracownikowi szkoły.

10. W czasie zajęć obowiązuje bezwzględna zmiana obuwia (obuwie sportowe o jasnej,

niebrudzącej podeszwie).

11. Ze sprzętu sanitarnego należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.

12. Korzystający z obiektu sportowego ponoszą ryzyko związane z amatorskim

i zawodowym uprawianiem sportu.

13. Zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy wnoszone

i pozostawione w szkolnych obiektach sportowych.



14. Użytkownicy obiektów sportowych są zobligowani do podporządkowania się

poleceniom pracowników szkoły oraz osobie nadzorującej obiekt.

15. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie

zniszczeń zostanie obciążona materialnie. Za szkody wyrządzone przez osoby

niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

16. Każdy, kto zauważył sytuację zagrażającą życiu lub zdrowiu osób przebywających na

terenie obiektu oraz jakiekolwiek akty wandalizmu, jest zobowiązany niezwłocznie

powiadomić o tym pracownika szkoły i odpowiednie instytucje:

112 nr alarmowy

999 Pogotowie ratunkowe

998 Straż pożarna

997 Policja

22 723-41-70 Policja Reguł

513 458 429 Pracownik obsługi

17. Obiekt jest monitorowany i w razie stwierdzenia naruszenia lub niestosowania się do

postanowień niniejszego Regulaminu pracownicy szkoły mogą zakazać korzystania z

obiektu.

18. Każdy korzystający z hali sportowej lub sali gimnastycznej jest zobligowany do

zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego zasad.

19. Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym

Regulaminie.
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