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

od 1.09.2020

1. Hala widowiskowo - sportowa jest administrowana ptzez Gminne Centrum Kultury 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

zadń dydaktycznych w zalłresie wychowania fizycznego dla młodzieży ucącej się w Szkole
podstawowej w Zarowie oraz innych placówek oświatowych z terenu gminy Żarów.

4. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom

zorganizowanym.

5. Korzystanie z hali odbywa się za zgodąkierownictwa w oparciu o harmonogram.

6.Zakorzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowią4jącym cennikiem.

7. Zhali sportowej korzystać mogą:

- dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela

- kluby i sekcje spofiowe pod nadzorem instruktora lub trenera

- zakłady pracy, instytucje, organizacje

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

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

- z przeciwwskazaniami lekarskimi.

9. Obowiąpkiem osób korzystającychzhali sportowej jest:

- pozostawienie olcryć zewnętrznych i obuwia na terenie hali sportowej

- założeniawłaściwego obuwia sportowego - tzw. "halÓWki" (czystego, niepozostawiającego

podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys Ę.)
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu zprzytządów sportowych znajdujących się

na wyposżeniu hali
- utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, w pomieszczeniach sanitamych

- podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników

odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

10. Zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z obiektu:
. zachowanie dystansu społecznego,
. weryfikacja uczestników (z$oszenie do gospodarza osób wchodzących na obiekt),
. gospodarz dezynfekuje urządzenia po każdym wynajmie, łvynajmujący dezynfekuje własne

urządzenia po każdych zajęciach
. dezynfekcj aprzez gospodarza szatni i węzła sanitamego po każdej grupie
. obowiązkowa dezynfekcja rąk dta wchodzących i opuszczających obiekt,
. korzystanie z osobistego sprzęfu treningowego
. zakazuje się przechowywania własnego sprzętu na terenie obiektu
. zakazuje się korzystania z drabinek sportowych
. maksymalna ilość osób ćwiczących w jednym czasie wynosi 250 osób, limit ten nie odnosi się do

osób obsługujących zawody
. udostępnia się 50% miejsc przewidzianych dla publiczności. Z na
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obiektach sportowych: a) co drugie miejsce na przypadku



braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m. Zasady nie dotyczą

widza, który uczestniczy w wydarzeńach: a) z dzieckiem poniżej 1-3 roku życia b) z osobą z
orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawnoŚci, osobą z
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą która ze względu na stan zdrowia nie

może poruszać się samodzielnie, c) zasady nie obowiązują osób wspólnie zamieszkujących lub

gospodarujących. Na terenie obiektów sportowych widz musi: a) zakrywaĆ usta i nos do czasu

Żajęcia przezniego miejsca orazpodczas poruszania się na ich terenie, b) zachowaĆ 1-,5 m

odtegłości od innego widza _w przypadku obiektów bez oanaczonych miejsc
. sprzedź biletów dla publiczności, która uczestniczy w wydarzeniu, jest prowadzona wyłącznie

d.ogą elektroniczną

11. PrzeĘwającym na terenie hali sportowej nie wolno:

- palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających

- wnosić i uzywać sprzęfu niesportowego

- wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej

- korzystać ze wszelkich urządzeń eleknycznych znajdujących się na hali sportowej

12. Zakazuje się organizacji zawodów sportowych.

13. Zajęcia grup szkolnych korzystających 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

prowadzenia zajęć. Sprawdzanie stanu obiektu ma się odbywać po kżdych zajęciach.

1_5. osoby niszczące sprzęt lub urządzenia na terenie obiektu ponoszą odpowiedzialnoŚĆ materialną

zawyrządzone szkody.

16. Kierownictwo obiektów sportowych może kontrolowaĆ wszystkie zajęcia, a w razie

snvierdzenia uchybień - zakazać korzystania z hali sportowej.

17. Zawartościowe przedmioty pozostawione w szatniach oraztzeczy nieoddane do depozytu,

kierownictwo obiektów sportowych nie ponosi odpowiedzialności.

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

narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectr,vo.

].9. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów

BHP i p.poż.
20. Wszelkie skaleczenia, urazy Ę. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub

obsłudze obieknr.
21, osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regu]aminu będą usuwane z

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

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

regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na tereńe obiektu zobowią7ane są do

podporządkowania się ich nakazom.

23. Kierownictwo hali sportowej zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali

sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.

Z4.Zmianastawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron oraz

podania zmian do wiadomości publicznej.

25. W sprawach skarg, wniosków izażaleń nalezy zwracać się do kierownictwa Gminnego Centrum

Kultury i Sportu w Zarowie. ,
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