REGULAMIN
KORZYSTANIA, WYNAJMU, U YCZANIA HALI SPORTOWEJ
PRZY ZESPOLE SZKÓ W T OKINI WIELKIEJ
1. Wej cie na hal sportow jest równoznaczne z przyj ciem i przestrzeganiem Regulaminu.
2. Hala sportowa jest czynna od poniedzia ku do pi tku:
00
00
- w godzinach od 8 do 16 dla realizacji planowych zaj ' szkolnych,
00
00
- w godzinach od 16 do 20 dla pozosta ych osób,
- czas funkcjonowania hali mo+e ulec zmianie, stosownie do potrzeb.
3. Zaj cia w hali odbywaj si wed ug Harmonogramu.
4. Osoby korzystaj ce z Hali sportowej obowi zane s do wpisywania sie do "Rejestru
u+ytkowników" prowadzonego przez pracowników obs ugi hali.
5. Hal sportow udost pnia si w pierwszej kolejno ci na realizacj zaj ' dydaktycznych z
wychowania fizycznego i sportowych zaj ' pozalekcyjnych.
6. W czasie wolnym od zaj ' o których mowa w punkcie 5 hala sportowa jest u+yczana
(nieodp atnie) mieszka4com Gminy Opatówek, zgodnie z uchwa nr 220/10 Rady Gminy
Opatówek z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie udost pnienia mieszka4com hali sportowej
zbudowanej przy Zespole Szkó w T okini Wielkiej oraz oddawana w najem (odp atnie w/g.
cennika) firmom i osobom fizycznym.
7. Udost pnianie hali nast puje na pisemny wniosek sk adany w sekretariacie Zespo u Szkó w
T okini Wielkiej.
8. Za bezpiecze4stwo uczestników odpowiedzialno ' prawn ponosi wy cznie osoba organizuj ca
zaj cia rekreacyjno - sportowe (nauczyciel, opiekun, kierownik grupy). Obowi zkiem tej osoby jest
ka+dorazowe sprawdzanie przed zaj ciami pomieszczenia pod wzgl dem zagro+e4
bezpiecze4stwa. Wszelkie uwagi powinny by' natychmiast zg oszone dyrektorowi Zespo u Szkol
lub osobie wskazanej przez dyrektora.
9. Z hali sportowej korzysta' mog :
- grupy zorganizowane z osob odpowiedzialna za grup ,
- dzieci i m odzie+ szkolna pod nadzorem nauczyciela,
- kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
- zak ady pracy, instytucje, organizacje,
- osoby fizyczne,
- dzieci do lat 7 mog przebywa' na terenie obiektu wy cznie pod opiek osób pe noletnich,
- osoby uczestnicz ce oraz kibice wy cznie podczas organizowanych imprez sportowych z
udzia em publiczno ci.
10. Z hali sportowej korzysta' nie mog osoby:
- których stan wskazuje na spo+ycie alkoholu lub które s pod dzia aniem rodków
odurzaj cych,
- z przeciwwskazaniami lekarskimi.
11. Obowi zkiem osób korzystaj cych z hali sportowej jest:
- pozostawienie okry' zewn trznych i obuwia w szatni,
- za o+enie w a ciwego obuwia sportowego - tzw. "halówek" z podeszw z tworzywa nie
kalecz cego nawierzchni i nie pozostawiaj cego podczas u+ytkowania hali sportowej
zabrudze4,
- przestrzeganie zasad bezpiecze4stwa przy korzystaniu z przyrz dów sportowych
znajduj cych si w wyposa+eniu hali,
- utrzymanie czysto ci i porz dku na terenie hali sportowej, szatni, i pomieszczeniach
sanitarnych,
- podporz dkowanie si
poleceniom osób prowadz cych zaj cia lub pracowników
odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu (gospodarzowi hali).
12. Przebywaj cym na terenie hali sportowej nie wolno:
- pali' papierosów, pi' napojów alkoholowych, stosowa' rodków odurzaj cych,
- wnosi' i u+ywa' sprz tu nie sportowego, (podmioty korzystaj ce z hali sportowej na
podstawie umowy najmu u+ywaj w asnego sprz tu sportowego (pi ki, stroje sportowe i
obuwie),
- korzysta' ze wszelkich urz dze4 elektrycznych znajduj cych si na hali sportowej.
13. Zaj cia grup szkolnych korzystaj cych z hali sportowej powinny odbywa' si w obecno ci
nauczyciela (instruktora, trenera). Wej cie grupy na hal powinno odbywa' si za jego zgod .

14. Prowadz cy zaj cia odpowiada za stan czysto ci porz dku w szatniach i pomieszczeniach
sanitarnych hali po ka+dych zaj ciach.
15. Osoby korzystaj ce z obiektu oraz prowadz ce zaj cia zobowi zuje si do:
- punktualnego rozpocz cia i ko4czenia zaj ',
- utrzymania czysto ci w obiekcie,
- zabezpieczenia mienia warto ciowego we w asnym zakresie.
16. Przed przyst pieniem do zaj ' prowadz cy winien sprawdzi' stan techniczny u+ytkowanego
sprz tu - usterki zg osi' obs udze hali.
17. Dyrektor Zespo u Szkó mo+e kontrolowa' wszystkie zaj cia, a w razie stwierdzenia uchybie4
zakaza' korzystania z hali sportowej.
18. Zabrania si wnoszenia na hal sportow :
- wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materia ów wybuchowych, wyrobów
pirotechnicznych, materia ów gro+ cych po+arem,
rodków odurzaj cych lub substancji psychotropowych,
- puszek, butelek itp.. wykonanych z kruchego lub twardego materia u,
- napojów alkoholowych,
- przedmiotów ostrych, wprowadzania zwierz t.
19. Za warto ciowe przedmioty pozostawione w szatniach, kierownictwo obiektów sportowych nie
ponosi odpowiedzialno ci.
20. Na terenie hali zabrania si biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagro+e4
nara+aj cych siebie i innych na utrat zdrowia lub kalectwo.
21. Podczas korzystania z hali obowi zuje bezwzgl dny zakaz +ucia gumy.
22. W ca ym obiekcie i jego pomieszczeniach obowi zuje bezwzgl dne przestrzeganie przepisów
BHP i przeciwpo+arowych.
23. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. nale+y niezw ocznie zg asza' nauczycielowi, trenerowi,
opiekunowi, obs udze hali lub Dyrektorowi Zespo u Szkó w T okini Wielkiej.
24. Osoby naruszaj ce porz dek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu b d usuwane z
terenu hali sportowej, niezale+nie od ewentualnego skierowania sprawy na drog post powania w
sprawach o wykroczenia.
25. Dyrektor Zespo u Szkó w T okini Wielkiej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego
regulaminu. Wszystkie osoby przebywaj ce na terenie hali sportowej zobowi zane s do
podporz dkowania si jego nakazom.
26. Zastrzega si prawo do ewentualnych zmian harmonogramu korzystania z hali.
27. Zmiana harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron oraz podania zmian do
wiadomo ci publicznej.
28. W sprawach skarg, wniosków i za+ale4 nale+y zwraca' si do Dyrektora Zespo u Szkol w T okini
Wielkiej.
29. W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzj podejmuje Dyrektor Zespo u
Szkó w T okini Wielkiej.
TELEFONY ALARMOWE
Telefon ratunkowy .....................112
Pogotowie Ratunkowe...............999
Stra+ Po+arna ............................998
Policja ........................................997
Pogotowie energetyczne ...........991
TELEFONY DO ZARZ DCÓW OBIEKTU
Zespó Szkó w T okini Wielkiej ...........(62) 76-14-312
Urz d Gminy w Opatówku...................(62) 76-18-080

