
UCHWAŁA NR XXXV/187/13
RADY GMINY WOLANÓW

z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących – 
PSP i PG w Wolanowie. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 z poźn. zm.) Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się Regulamin korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących – PSP i PG 
w Wolanowie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wolanów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jacek Murawski
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                                                      Załącznik do Uchwały Nr XXXV/187/13 
                                                      Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013 roku 

Regulamin korzystania z hali sportowej 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących – PSP i PG w Wolanowie

1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb korzystania z hali sportowej przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących – PSP i PG w Wolanowie.

2. Administratorem hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących – PSP i PG 
w Wolanowie, zwanej dalej „halą” jest dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących – 
PSP i PG w Wolanowie.

3. Hala jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 21:30 oraz w soboty i 
niedziele po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. Wynajmu hali należy dokonywać 
osobiście lub telefonicznie u Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących – PSP i PG 
w Wolanowie, co najmniej z 48 godzinnym wyprzedzeniem.

4. W godzinach 8:00 – 16:00 hala udostępniona jest na potrzeby Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących – PSP i PG w Wolanowie oraz pozostałym placówkom 
oświatowym z terenu gminy Wolanów, po uzgodnieniu z administratorem hali.

5. W pozostałych godzinach hala może być udostępniona odpłatnie osobom trzecim.
6. Za korzystanie z hali pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem 

ustalonym przez Wójta Gminy Wolanów.
7. Korzystnie z hali odbywa się w oparciu o harmonogram zajęć sporządzony przez 

administratora.
8. Z hali sportowej korzystać mogą:

1) osoby pełnoletnie;
2) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, a inne osoby niepełnoletnie 
wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich;
3) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera.

       9.  Z hali nie mogą korzystać osoby:
             1) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków 

odurzających,
             2) z przeciwwskazaniami lekarskimi.
     10. Obowiązkiem osób korzystających z boisk sportowych znajdujących się na hali jest:
           1) pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni;
           2) założenie obuwia sportowego przeznaczonego do sportów  halowych z płaską, 

niebrudzącą podeszwą, tzw. "halówki";
           3) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych 

znajdujących się w wyposażeniu hali;
           4) utrzymanie czystości i porządku na terenie hali oraz w jej otoczeniu, a także w 

szatniach i pomieszczeniach sanitarnych;
           5) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników 

odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
       11. Przebywającym na terenie hali sportowej kategorycznie zabrania się:
             1)  palenia papierosów, picia napojów alkoholowych, stosowania środków 

odurzających;
2) wnoszenia i używania sprzętu nie sportowego;

             3) wieszania na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej;
             4) siadania na trybunach bocznych w stanie złożonym;
             5) samodzielnego przenoszenia bramek bez zgody i nadzoru obsługi hali;
             6) używania piłek nożnych do gry na trawie (dotyczy również ćwiczeń);
             7) samodzielnego rozkładania słupków do siatkówki bez nadzoru obsługi hali;
             8) korzystania z magazynu sprzętu sportowego bez nadzoru lub zgody obsługi hali;
             9) korzystania ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali;
            10) korzystania ze sprzętu uszkodzonego lub niesprawnego technicznie;
            11) wykonywania ćwiczeń w innym ubiorze niż sportowym;
            12) blokowania dróg ewakuacyjnych;
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            13) wprowadzania zwierząt.
        12 W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów 

regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa osób 
korzystających z hali.

        13. W czasie trwania imprez masowych w obiekcie osoby z niego korzystające 
zobowiązane są do stosowania się do poleceń policji, służby porządkowej, zaleceń 
organizatora imprezy oraz straży pożarnej.

        14. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali powinny odbywać się w obecności 
nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grup do hali powinno odbywać się za jego 
zgodą.

        15. Za osoby małoletnie do lat 18, korzystające z hali w czasie przeznaczonym do 
ogólnego korzystania odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie 
prawni. 

        16. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali ponoszą odpowiedzialność materialną za 
wyrządzone szkody.

        17. Administrator lub osoba przez niego upoważniona może kontrolować wszystkie 
zajęcia odbywające się na terenie hali, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać 
korzystania z hali.

        18. Administrator lub osoba przez niego upoważniona do obsługi administracyjno-
technicznej nie ponoszą odpowiedzialności za:

            1) zdarzenia i wypadki powstałe w trakcie korzystania z hali z naruszeniem 
niniejszych zasad regulaminu;

            2)   rzeczy, w tym osobiste wniesione na halę.
        19. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania 

zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
        20.  Na terenie hali obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.
        21. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi,   

trenerowi, administratorowi lub osobie przez niego upoważnionej.
        22. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą 

usuwane z terenu hali.
        23. Administrator lub osoba przez niego upoważniona sprawuje nadzór nad 

przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie 
hali zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

        24. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do administratora lub 
osoby przez niego upoważnionej.

        25. Wynajmu hali na warunkach określonych w cenniku, o którym mowa w pkt. 6 
dokonuje administrator lub osoba przez niego upoważniona w formie pisemnej

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: HUFBI-WNFJK-BQMSP-GURBW-OUFUZ. Podpisany Strona 3


	
	



