REGULAMIN HALI SPORTOWEJ
§1
1. Hala jest własnością Gminy Konopiska.
2. Administratorem hali jest Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach.
3. Hala sportowa przeznaczona jest do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych,
imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
4. Warunkiem korzystania z hali jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego
regulaminu.
5. Zajęcia w hali odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu dostępnego
do wglądu na tablicy ogłoszeń w hali sportowej oraz na stronie internetowej Gminy
Konopiska.
6. Korzystanie z hali sportowej odbywa się za zgodą Administratora w oparciu
o harmonogram.
7. Osoby korzystające z hali sportowej mają prawo korzystania z określonych
pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu obiektu wyłącznie za zgodą
Administratora. Korzystanie z magazynu sportowego możliwe jest wyłącznie
w obecności pracownika GCKiR, trenera, nauczyciela, opiekuna, lub osoby
odpowiedzialnej wyznaczonej przez Dyrektora GCKiR.
8. Hala sportowa otwarta jest:
 poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do godz. 22.00,
 w soboty i niedziele według wcześniej ustalonego harmonogramu.
9. W dni powszednie w godzinach 8.00 - 15.00 hala sportowa udostępniona jest na
realizacje zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla szkół gminnych.
10. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom
zorganizowanym, według ustalonego harmonogramu, które wcześniej dokonały
rezerwacji.
11. Rezerwacje hali sportowej mogą zostać odwołane, o czym korzystający zostanie
powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem.

§2
Z hali sportowej mogą korzystać:



dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli, trenerów lub instruktorów,
kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,






zakłady pracy, instytucje, organizacje wyłącznie pod nadzorem osoby wskazanej przez
organizatora zajęć, jak i odpowiedzialnej za grupę korzystającą z usług hali sportowej,
osoby, które wykupiły bilet, karnet lub biorą udział w organizowanych zawodach,
grupy zorganizowane wyłącznie pod nadzorem opiekuna,
kibice podczas imprez sportowych, rekreacyjno-sportowych i kulturalnych z udziałem
publiczności.
§4

1. Korzystający z boiska na hali zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia
sportowego, zamiennego, czystego z jasną podeszwą.
2. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:
 punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,
 utrzymania czystości w obiekcie,
 zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,
 przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów
sportowych znajdujących się na wyposażeniu hali,
 przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych,
 podporządkowania się poleceniom pracowników hali.
3. Użytkownicy hali sportowej zobowiązani są do wykorzystywania jej wyposażenia
zgodnie z przeznaczeniem.
4. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących
zagrożeniach należy natychmiast powiadomić pracownika hali.
5. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są
prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych.
6. Przed przystąpieniem do zajęć, prowadzący powinien sprawdzić stan techniczny
używanego sprzętu – usterki niezwłocznie zgłosić pracownikowi hali.
7. Wszelkie skaleczenia, urazy osoba pokrzywdzona ma obowiązek zgłosić trenerowi,
nauczycielowi lub opiekunowi grupy. W wyniku zaistniałych okoliczności zostanie
sporządzony protokół powypadkowy.
8. Wejście do szatni odbywa się w obecności upoważnionego opiekuna grupy, który po
zajęciach przekazuje szatnie pracownikowi hali.
9. W czasie masowych imprez organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów
regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających
z hali sportowej zgodnie z obowiązującą Ustawą o Bezpieczeństwie Imprez
Masowych.
10. Koszty napraw zniszczonego mienia hali ponosi osoba odpowiedzialna za uszkodzenia
lub jego opiekun prawny (dotyczy osób niepełnoletnich), organizator zajęć lub
organizator imprez podczas których one nastąpiły.
11. W przypadku organizacji na hali imprezy masowej, miejscami niedostępnymi dla
publiczności są następujące miejsca:
 pomieszczenia techniczne,
 szatnie, hol dla zawodników, radiowęzeł, sale rekreacyjne, pomieszczenia
biurowe i medyczne,



oraz wszystkie pozostałe pomieszczenia z tabliczką „wejście tylko dla
pracowników” lub „wejście do Sali w towarzystwie opiekuna, pracownika
GCKiR, trenera, osoby wyznaczonej przez Dyrektora GCKiR”.
§5

Zabrania się wnoszenia na halę sportową:





wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych
wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,
środków odurzających lub substancji psychotropowych,
puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,
napojów alkoholowych.

Ponadto zakazuje się:









wstępu na halę osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego
rodzaju środków odurzających,
wchodzenia na płytę boiska bez zezwolenia,
rzucania na płytę boiska jakichkolwiek przedmiotów,
biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażając siebie
i innych na utratę zdrowia lub kalectwo,
wprowadzania na teren hali zwierząt,
spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,
korzystania przez osoby nie będące pracownikami hali z urządzeń elektrycznych
znajdujących się na wyposażeniu hali,
przebywania, na terenie hali, dzieci poniżej 7 roku życia bez opieki osób pełnoletnich.

§6
1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą
usuwane z terenu hali sportowej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na
drogę postępowania cywilnego.
2. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność
materialną za wyrządzone szkody.
3. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym
REGULAMINEM i przestrzegania go.
4. Dyrektor oraz upoważnieni pracownicy GCKiR mogą kontrolować wszystkie zajęcia
a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z hali.
5. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach Administrator nie ponosi
odpowiedzialności.
6. Osoby korzystające z hali sportowej uczestniczą w zajęciach, w imprezach na własną
odpowiedzialność.
7. Osoby posługujące się na terenie hali sportowej sprzętem nie należącym do
wyposażenia hali ponoszą za ten sprzęt, jego jakość i bezpieczeństwo podczas
korzystania z niego, całkowitą odpowiedzialność.
8. Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor GCKiR.

§7
1. W celu prawidłowego realizowania priorytetów korzystania z hali sportowej
określonych Regulaminem, zainteresowane szkoły, kluby sportowe i zorganizowane
grupy zainteresowane dokonaniem rezerwacji wynajmu hali na kolejne miesiące,
powinny złożyć swoje podania (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) wraz
z wykazem wszystkich terminów, najpóźniej do 30 sierpnia br. – pozostali do 30 dnia
każdego kwartału, Dyrektorowi GCKiR.
2. Grupy nie zgłoszone korzystać będą w terminach nie zarezerwowanych.
3. Dla grup zorganizowanych, wzorowo przestrzegających regulamin hali istnieje
możliwość rezerwacji hali na dłuższy termin.

