REGULAMIN
SALI SPORTOWEJ PRZY UL. GIMNASTYCZNEJ 1
1. Administratorem sali sportowej „Zbąszynianka” jest Zbąszyoskie Centrum Sportu, Turystyki
i Rekreacji.
2. Sala sportowa otwarta jest:
a. od poniedziałku do piątku – w godz. 8.00 – 20.00,
b. w soboty i niedziele w zależności od organizowanych wydarzeo.
3. W godzinach od 8.00 od 15.00 sala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na
realizację zadao dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży placówek
oświatowych Gminy Zbąszyo.
4. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom
zorganizowanym.
5. Za korzystanie z sali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.
Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do zmiany stawek wynajmowania sali oraz
prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
6. Z hali sportowej korzystad mogą:
a. dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
b. kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
c. zakłady pracy, instytucje, organizacje,
d. osoby fizyczne,
e. grupy zorganizowane,
7. Z sali sportowej korzystad nie mogą osoby:
a. których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które mogą byd pod wpływem
środków odurzających,
b. z przeciwwskazaniami lekarskimi.
8. Obowiązkiem osób korzystających z sali sportowej jest:
a. pozostawienie okryd zewnętrznych i obuwia w szatni,
b. założenie odpowiedniego obuwia sportowego – tzw. halówki (jasna podeszwa),
c. przestrzeganie zasad bezpieczeostwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych
znajdujących się na wyposażeniu sali,
d. utrzymanie czystości na terenie sali sportowej, szatni i pomieszczeo sanitarnych,
e. podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników
odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu,
9. Przed każdymi zajęciami prowadzący ma obowiązek sprawdzid stan urządzeo sportowych.
10. Przebywającym na terenie sali nie wolno:
a. palid papierosów, spożywad napojów alkoholowych, stosowad środków odurzających,
b. uwieszad się na obręczach, konstrukcjach do piłki koszykowej, i innych urządzeniach.
11. W czasie zawodów (zajęd) organizator zobowiązany jest przestrzegad przepisów regulaminu,
oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeostwa korzystających z sali sportowej.
12. Zajęcia grup młodzieżowych muszą obywad się w obecności nauczyciela (instrukto ra, trenera).
Wejście grupy na salę odbywa się za jego zgodą.
13. Administrator obiektu może kontrolowad wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia u chybieo
zakazad z korzystania sali sportowej.

14. Na terenie obiektu zabrania się biegania po korytarzach oraz stwarzania zagrożeo
narażających siebie i innych na utratę zdrowia.
15. Obsługa sali sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby
przebywające na terenie sali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich
nakazom.
16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwan e
z terenu sali sportowej. W uzasadnionych przypadkach obsługa sali, trener lub instruktor może
wezwad służby mundurowe.
17. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące
własnośd użytkowników.
18. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania
z obiektu. Użytkownicy korzystają z sali na własną odpowiedzialnośd
i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody w 100% wartości zniszczeo.
19. Prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, instruktor) jest zobowiązany powiadomid administratora
o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji dwiczącego oraz o wszelkich uszkodzeniach urządzeo.
20. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów
ppoż. i bhp.
21. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania
karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.
22. Korzystanie z obiektu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celach statutowych ZCSTiR zgodnie z art. 23 ust. 1
ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).
23. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor ZCSTiR.

