
                           REGULAMIN
HALI SPORTOWEJ ”ZB¥SZYNIANKA” 

PAMIÊTAJ!  - Nie zaœmiecaj i nie niszcz obiektu,

                    - Doceñ pracê, jak¹ administrator obiektu w jego utrzymanie

 

"Bêdziesz szanowany, jeœli bêdziesz szanowa³ innych" 

1. Administratorem hali sportowej „Zb¹szynianka” jest  Zb¹szyñskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji tel. 68 38 68 050
2. Hala sportowa otwarta jest:
    a) od poniedzia³ku do pi¹tku – w godz. 7.30 – 22.00,
    b) w soboty i niedziele w zale¿noœci od organizowanych wydarzeñ.
2. W godzinach od 8.00 od 15.00 hala sportowa  udostêpniona jest przede wszystkim na realizacjê zadañ dydaktycznych 
    w zakresie wychowania fizycznego dla m³odzie¿y placówek oœwiatowych  Gminy Zb¹szyñ.
3. W pozosta³ych godzinach obiekt udostêpniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.
4. Za korzystanie z hali sportowej pobierane s¹ op³aty zgodne z obowi¹zuj¹cym cennikiem. Administrator obiektu 
    zastrzega sobie prawo do zmiany stawek wynajmowania hali oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu 
    wynajmu.
5. Z hali sportowej korzystaæ mog¹:
    a) dzieci i m³odzie¿ szkolna pod nadzorem nauczyciela,
    b) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
    c) zak³ady pracy, instytucje, organizacje,
    d) osoby fizyczne,
    e) grupy zorganizowane,
    f) osoby towarzysz¹ce oraz kibice wy³¹czne podczas organizowanych imprez sportowych, z udzia³em publicznoœci.
6. Z hali sportowej korzystaæ nie mog¹ osoby:
    a) których stan wskazuje na spo¿ycie alkoholu lub które mog¹ byæ pod wp³ywem œrodków odurzaj¹cych,
    b) z przeciwwskazaniami lekarskimi.
7. Obowi¹zkiem osób korzystaj¹cych z hali sportowej jest:
    a) pozostawienie okryæ zewnêtrznych i obuwia w szatni,
    b) za³o¿enie odpowiedniego obuwia sportowego – tzw. halówki (jasna podeszwa),
    c) przestrzeganie zasad bezpieczeñstwa przy korzystaniu z przyrz¹dów sportowych znajduj¹cych siê 
        na wyposa¿eniu hali,
    d) utrzymanie czystoœci na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeñ sanitarnych,
    e) podporz¹dkowanie siê poleceniom osób prowadz¹cych zajêcia lub pracowników odpowiedzialnych 
        za funkcjonowanie obiektu,
8. Przed ka¿dymi zajêciami prowadz¹cy  ma obowi¹zek sprawdziæ stan urz¹dzeñ sportowych.
9. Przebywaj¹cym na terenie hali nie wolno:
    a) paliæ papierosów, spo¿ywaæ napojów alkoholowych, stosowaæ œrodków odurzaj¹cych, 
    b) uwieszaæ siê na obrêczach, konstrukcjach do pi³ki koszykowej, i innych urz¹dzeniach.
10. W czasie zawodów (zajêæ) organizator zobowi¹zany jest przestrzegaæ przepisów regulaminu, oraz jest 
      odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeñstwa korzystaj¹cych z hali sportowej.
11. Zajêcia grup m³odzie¿owych musz¹ obywaæ siê w obecnoœci nauczyciela (instruktora, trenera). Wejœcie grupy 
      na halê  odbywa siê za jego zgod¹.
12. Administrator obiektu mo¿e kontrolowaæ wszystkie zajêcia, a w razie stwierdzenia uchybieñ  zakazaæ 
      z korzystania hali sportowej.
13. Na terenie obiektu zabrania siê biegania po korytarzach, schodach oraz stwarzania zagro¿eñ nara¿aj¹cych 
      siebie i innych  na utratê zdrowia.
14. Obs³uga hali sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywaj¹ce 
      na terenie hali sportowej zobowi¹zane s¹ do podporz¹dkowania siê ich nakazom.
15. Osoby naruszaj¹ce porz¹dek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu bêd¹ usuwane z terenu hali sportowej. 
      W uzasadnionych przypadkach obs³uga hali, trener lub instruktor mo¿e wezwaæ s³u¿by mundurowe.
16. Administrator nie ponosi odpowiedzialnoœci za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowi¹ce w³asnoœæ 
      u¿ytkowników.
17. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialnoœci za wypadki powsta³e w trakcie korzystania z obiektu. 
      U¿ytkownicy korzystaj¹ z halina w³asn¹ odpowiedzialnoœæ i odpowiadaj¹ materialnie za wyrz¹dzone szkody 
      w 100% wartoœci zniszczeñ.
18. Prowadz¹cy zajêcia (nauczyciel, trener, instruktor) jest zobowi¹zany powiadomiæ administratora o ka¿dym 
      zaistnia³ym wypadku lub kontuzji æwicz¹cego oraz o wszelkich uszkodzeniach urz¹dzeñ.
19. Korzystaj¹cy z obiektu s¹ zobowi¹zani do bezwzglêdnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppo¿. i bhp.
20. Niezastosowanie siê do niniejszego regulaminu rozpatrywane bêdzie w drodze postêpowania karno-administracyjnego, 
      a w szczególnych wypadkach w drodze postêpowania karnego.

22. W sprawach nie objêtych   niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor ZCSTiR.
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