REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWO-REHABILITACYJNEJ
W DREZDENKU
I. Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie Hali Sportowo - Rehabilitacyjnej zwanej w
dalszej części Regulaminu Halą i terenie, na którym obiekt jest zlokalizowany.

2.

Administratorem hali jest jednostka organizacyjna Gminy Drezdenko o nazwie „Hala
Sportowo-Rehabilitacyjna w Drezdenku” z siedzibą w Drezdenku przy
ul. Konopnickiej 4.

3.

Grupy zorganizowane i osoby indywidualne przebywające na Hali podlegają
przepisom niniejszego regulaminu i są zobowiązane do zapoznani a się z nimi oraz ich
przestrzegania.
II. Użytkowanie obiektu

4.

Godziny otwarcia Hali określa Dyrektor w porozumieniu z Burmistrzem w zależności
od harmonogramu imprez.

5.

W godzinach od 7°° - 15°° hala udostępniona jest przede wszystkim na realizację
zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w
szkołach znajdujących się na terenie Drezdenka, natomiast dla osób indywidualnych,
grup zorganizowanych od godziny 15:00 – 22:00.

6.

Korzystanie z Hali odbywa się po uzgodnieniu z dyrektorem lub instruktorami
w oparciu o harmonogram.

7.

Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny
podporządkować się wskazówkom i uwagom administratora obiektu.

8.

Hala służy do przeprowadzenia programowych zajęć szkolnych, rozgrywek
sportowych oraz zajęć rekreacyjno-sportowych.

9.

Hala jest dostępna po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji i uiszczeniu opłaty zgodnej
z obowiązującym cennikiem.

10.

Opłaty za korzystanie z Hali, wysokość bonifikat jak również przypadki, w jakich
można zwolnić z opłat korzystających z hali, ustala Burmistrz Miasta i Gminy
Drezdenko w drodze zarządzenia.

11.

Wstęp do Hali i części socjalnej mają:
a) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku zajęć
pozalekcyjnych opiekuna,
b) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
c) zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem prowadzącego,
d) osoby prywatne,

bezwzględnie

e) kibice wyłącznie na organizowanych imprezach sportowych z udziałem
publiczności,
12.

Pobyt uczestników musi być zgodny z harmonogramem zajęć.

13.

Osoby niepełnoletnie mogą pozostawać na Hali wyłącznie pod opieką dorosłych.

14.

Korzystanie z Hali dozwolone jest jedynie w stroju sportowym: koszulka, spodenki,
dres, odpowiednie i czyste obuwie sportowe z jasną podeszwą.

15.

Nauczyciele, trenerzy, instruktorzy i inne osoby upoważnione do prowadzenia zajęć
zobowiązane są do kontrolowania czystości obuwia sportowego uczestników zajęć.

16.

Osoby korzystające z Hali oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:
a) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,
b) utrzymania czystości na terenie obiektu,
c) pobierania kluczy i zamykania szatni,
d) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,
e) przestrzegania przepisów bhp, p. poż., ewakuacyjnych,
porządkowych,
f) po zakończeniu zajęć uporządkowania sprzętu sportowego, zdania kluczy i
pozostawienie pomieszczeń w stanie przyjętym.

17.

O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących
zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.

18.

Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprzętu oraz wyposażenia grożącego
wypadkiem.
19. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialność prawną ponosi osoba
organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, trener, instruktor). Obowiązkiem tej osoby
jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń Hali pod względem
bezpieczeństwa.

20.

W czasie zawodów (zajęć, treningów) organizator jest zobowiązany przestrzegać
przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa
korzystających z Hali sportowej.

21.

Za bezpieczeństwo uczestników oraz kibiców podczas imprez
sportowych z udziałem publiczności odpowiada organizator imprezy sportowej.

22.

Wszystkie osoby przebywające na hali zobowiązane są do podporządkowania się
zarządzeniom organizatorów imprezy, policji, straży pożarnej, służb porządkowych i
spikera zawodów.
23. Zabrania się wnoszenia na Halę:
a) broni wszelkiego rodzaju,
b) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,
c) pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących,
d) butelek, kubków, puszek wykonanych z kruchego, pękającego materiału,
e) fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych,

f) napojów alkoholowych,
g) zwierząt.
24.

W przypadku ujawnienia przedmiotów, o których mowa w pkt. 23 administrator może
je zabrać bez prawa zwrotu.
25. Do Hali nie mogą wchodzić osoby których stan wskazuje na spożycie
alkoholu lub które są pod wpływem środków odurzających.

26.

Ponadto zakazuje się:
a) wchodzenia lub przechodzenia przez balustrady i zabezpieczenia,
b) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów i publiczności
(boisko, szatnie, pomieszczenia dla zawodników),
c) rzucania jakimikolwiek przedmiotami,
d) rozniecania ognia,
e) sprzedawania towarów, rozdawania ulotek, druków spotkań, bez właściwego
zezwolenia,
f) niszczenia wszelkiego rodzaju sprzętu znajdującego się na terenie hali,
g) załatwiania fizjologicznych potrzeb poza toaletami, zaśmiecania obiektu Hali i
terenu przyległego,
h) palenia tytoniu poza miejscem wyznaczonym do tego celu i spożywania napojów
alkoholowych w obiekcie Hali,
i) stosowania używek, środków odurzających oraz dopalaczy
j) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa.
k) biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających
siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
l) wieszać się na obręczach, konstrukcjach do gier zespołowych i bramkach
m)wchodzić na drabinki bez polecenia prowadzącego zajęcia
n) korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na Hali
l) wprowadzania rowerów na teren Hali
27. Korzystający z hali ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację
obiektu (sprzęt sportowy, szatnie, sala sportowa). Jednocześnie są zobowiązani do
zgłaszania wyrządzonych szkód pracownikom Hali .

28.

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą
usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na
drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
29. Dyrektor i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego
regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie Hali zobowiązane są do
podporządkowania się ich nakazom.

30.

Za rzeczy pozostawione w szatni hala nie ponosi odpowiedzialności.
31. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Dyrektora Hali
Dyrektor Hali Sportowo – Rehabilitacyjnej
w Drezdenku

