
Regulamin Hali Widowiskowo - Sportowej
przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

od 20.05.2020

1. Hala widowiskowo - sportowa jest administrowana pvzez Gminne Centrum Kuttury i Sportu w

Zarowie.
2. Hala widowiskowo - sportowa otwarta jest:

- od poniedziałku do piątku -w godz.8.00 - 2I.45

- w soboty i niedzielę zgodnie zzapotruebowaniem

3. W godzinach od 8.00 do 14.30 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację

zadńdydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Szkole
podstawowej w Zarowie oraz innych placówek oświatowych z terenu gmlny Żar:ów.

4. W pozostĄch godzinach obielrt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom

zorganizowanym.
5. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą kierownictwa w oparciu o harmonogram.

6. Zakoruystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

7 . Z ha|isportowej korzystać mogą:

- dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela

- kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instuktora lub Eenera

- zakłady pracy, instyfucje, organizacje

- osoby tizyczne
8. Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby:

- których stan wskazuje na spozycie alkoholu, lub łtóre są pod działaniem środków odurzających

- z przeciwwskazaniami lekarskimi.

9. Obowiąpkiem osób korzysĘących z hali sportowej jest:

- pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia na terenie hali sportowej

- założeńawłaściwego obuwia sportowego - t^^I. "halówki" (czystego, niepozostawiającego

podczas uzytkowania ha]i sportowej zabrudzeĄ rys Ę,)
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu zptzyrządów sportowych znajdujących się

na wyposźeniu hali
- utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, w pomieszczeniach sanitarnych

- podporządkowanie-się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników

odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

10. Zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z obiektu:
. zachowanie dystansu społecznego,
. obowiązek zasłaniania twarzy - w momencie dotarcia na obiekt sportowy, przebywając na

obiekcie użytkownik nie ma obowiąpku zasłaniania twarzy,
. weryfikacja uczestników (zgłaszenie do gospodarza osób.wchodzących na obiekt),
. gospodarz dezynfeĘe urządzenia po kźdym wynajmie, wynajmujący dezynfekuje własne

urządzenia po każdych zajęciach
. brak możliwości korzystania z szatti i węzła sanitarnego (pozaWC),
. obowiąkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
. korzystanie z osobistego sprzętu treningowego
. zakazuje się przechowywania własnego sprzętu na terenie obiektu
. dzieci poniżej lat ]_3 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób

prowadzących zajęcia.
. zakazuje się przebywania na obiekcie (w tym widowni) osób nie korzystających z obiektu.



. udostępniona pozostaje tylko i wyłącznie cała hala sportowa, bez moŻliwoŚci dzielenia na sektory.

. maksymalna ilość osób ćwiczących w jednym czasie wynosi 32 + 3 trenerów.

11. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:

_ palić papierosów, pić napojów alkoholowycĘ stosować środków odurzających

- wnosiĆ i używaĆ sprzęfu niespofiowego

- wieszać się na obręczach i konstrŃcji do piłki koszykowej

- korzystać ze wszelkich urządzeń elekrycznych znajdujących się na hali sPortowej

!2.ZakazujesięorganizaĄizawadówsporto$,ych.
13. Zajęcia grup szkolnych korz}stających z hali sportowej powinny odbywaĆ się w obecnoŚci

nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywaĆ się za jego zgodą.

14. prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku na terenie obiektu podczas

prowadzeniazajęć. Sprawdzanie stanu obiektu ma się odbywać po każdych zajęciach.

15. osoby niszczące sprzęt lub urządzenia na terenie obiektu ponoszą odPowiedzialnoŚĆ materialną

zawymądzone szkody.

16. Kierownictrvo obielłtów sportowych może kontrolowaĆ wszystkie zajęcia, a w razie

snvierdzenia ucĘbień - zakazać korzystania z hali sportowej.

L7. Zawartościowe przedmioty pozostawione w szatniach otazv,eczy nieoddane do depozYtu,

kierownictwo obiektów sportowych nie ponosi odpowiedzialności.

18. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach Ę. oraz stwarzania zagroŻeń

narźających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

19. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowią2uje bezwzględne przestrzeganie przepisów

BHP i p.poż.
20. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłoczniezgłaszaĆnauczYcielowi, frenerowi lub

obsłudze obiektu.

21. osoby naruszające porządekpubliczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z

terenu obiektu, niezależnie od ewenfualnego skierowania sprawy na drogę postąlowania w

sprawach o wykroczenie.
22. Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego

regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiąZane są do

podporądkowania się ich nakazom.

23. Kierownicnvo hali sportowej zastzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali

sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.

Z1.Zmianastawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych sffon orłlz

podania zmian do wiadomości publicznej.

25. W sprawach skarg, wniosków izńa\eńnależy zwracaĆ się do kierownictwa Gminnego Centrum

Kultury i Sportu w Zarowie.
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