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1. Hala sportowa jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania

fizycznej, zajęć sportowych, rozgrywek sportowych i różnego rodzaju imprez szkolnych.

2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo korzystających z hali i właściwą eksploatację

obiektu w czasie zajęć sportowych, zawodów sportowych, turniejów, imprez

i uroczystości na hali sportowej ponosi osoba odpowiedzialna za grupę lub organizator.

3. Wszystkich użytkowników hali obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP,

P.Poż., zapisów niniejszego regulaminu oraz zaleceń obsługi hali sportowej.

4. W czasie masowych imprez organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów

regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających

z hali sportowej zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.

5. Koszty napraw zniszczonego mienia hali ponosi osoba odpowiedzialna za uszkodzenia

lub organizator zajęć.

6. Przebywanie na hali sportowej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela lub

instruktora prowadzącego zajęcia.

7. Odpowiedzialnymi za stan hali sportowej, sprzętów i urządzeń są: dyrektor szkoły,

nauczyciele wychowania fizycznego, pracownicy pedagogiczni i administracyjni szkoły.

8. Osoby ćwiczące obowiązuje odpowiedni ubiór sportowy: koszulka, spodenki lub spodnie

dresowe, obuwie sportowe na miękkiej, jasnej podeszwie. Strój gimnastyczny ma być

czysty.

9. Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając buty i ubrania w należytym porządku.

W czasie pobytu grup ćwiczących na sali gimnastycznej szatnia pozostaje zamknięta.

Młodzież nie ćwicząca zobowiązana jest również do posiadania obuwia zastępczego i w

czasie zajęć przebywa na terenie hali sportowej.

10. Uczeń może opuścić halę sportową tylko za wiedzą i zgodą prowadzącego zajęcia.

11. Rzeczy wartościowe ćwiczący pozostawiają w szatni. Prowadzący nie ponosi

odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.

12. Każdy zespół korzystający z hali jest odpowiedzialny za ład i porządek.

13. Przemieszczanie sprzętu i przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń, odbywa się zgodnie z

zaleceniami prowadzącego zajęcia, w sposób bezpieczny i zapewniający odpowiednią

dbałość o sprzęt.

14. Korzystanie z prysznica i ogrzewania jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

15. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich

przeznaczeniem. O każdym uszkodzeniu sprzętu należy natychmiast powiadomić

prowadzącego zajęcia.



16. Każdy wypadek uczniowie mają obowiązek natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.

17. Hala sportowa może być udostępniana organizacjom lub osobom prywatnym po zawarciu

pisemnej umowy z dyrekcją szkoły.

18. Na teren hali sportowej nie można wnosić alkoholu ani znajdować się pod jego

wpływem. Obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów. Korzystający z hali

sportowej zobowiązani są do przestrzegania zasad kultury osobistej.

19. Zabrania się wnoszenia przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia

ćwiczących (butelki ze szkła, ostre przedmioty, inne) oraz wnoszenia bagaży.

20. Zabrania się spożywania posiłków na hali sportowej.

21. Osoby najmujące mogą korzystać ze sprzętu sportowego zamontowanego na stałe.

Drobny sprzęt sportowy – przystosowany do zajęć na hali sportowej (piłki, rakietki,

paletki itp) wynajmujący przynoszą ze sobą.

22. Bez zezwolenia opiekunów hali sportowej zabrania się wynoszenia sprzętu sportowego

poza jej teren.

23. Najemca nie stosujący się do regulaminu, traci prawo do korzystania

z hali sportowej.


