
REGULAMIN 
KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ „OLIMPIA” W GÓRZE

1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z hali sportowej „Olimpia” w Górze przy

ul. Zielonej 9a, zwanej dalej „halą sportową”. 

2. Właścicielem hali sportowej jest Gmina Góra zwana dalej "Właścicielem".

3. Halą sportową administruje Zarządca wyznaczony przez Właściciela.

4. Każda  osoba  korzystająca  z  hali  sportowej  jest  zobowiązana  do  zapoznania  się

z postanowieniami niniejszego regulaminu i podporządkowania się ich treści.

5. Hala  sportowa  jest  czynna  codziennie,  od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od

8.00 do 22.00, w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10.00 do 21.00, z wyjątkiem

dni,  w których obiekt  będzie  nieczynny z  uwagi  na  święta,  przerwy konserwacyjne,

podawanych do publicznej wiadomości przez Zarządcę w formie ogłoszenia.  

6. Czas otwarcia może ulec zmianie z następujących przyczyn: zawody sportowe, awarie

i zagrożenia, inne.

7. W  dni  powszednie,  tj.  od  poniedziałku  do  piątku  (z  wyłączeniem  świąt,  przerw

konserwacyjnych  oraz  ferii  zimowych  i  letnich),  hala  sportowa  jest  udostępniana

w godzinach od 8.00 do 16.00 dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława

Broniewskiego w Górze. 

8. Korzystanie z hali sportowej odbywa się zgodnie z ustalonym cennikiem.

9. Hala sportowa służy do przeprowadzania programowych zajęć szkolnych, rozgrywek

sportowych oraz zajęć rekreacyjno-sportowych.

10. Z hali sportowej korzystać mogą:

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela;

2) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera;

3) grupy zorganizowane pod nadzorem prowadzącego;

4) zakłady pracy, instytucje, organizacje;

5) osoby fizyczne;

6) widzowie  wyłącznie  na  organizowanych  imprezach  sportowych  z  udziałem  

publiczności.

11. Zajęcia w hali sportowej odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu. 

     12.Do dyspozycji korzystających oddaje się szatnie wraz z toaletami i natryskami.

     13.Przebywać w hali sportowej oraz korzystać z urządzeń hali sportowej mogą tylko osoby

mające zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć.

     14.Korzystający  zobowiązani  są  używać  strojów  sportowych  oraz  czystego  obuwia



sportowego  na  jasnej,  miękkiej  podeszwie  przeznaczonego  wyłącznie  do  używania

w hali sportowej.   

     15.Osoby korzystające z hali sportowej oraz prowadzące zajęcia zobowiązane są do:

    1)  punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć;

2) utrzymania czystości na terenie obiektu;

3) pobierania kluczy i zamykania szatni;

4) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie;

5) po  zakończeniu  zajęć  uporządkowania  sprzętu  sportowego,  zdania  kluczy

i pozostawienie pomieszczeń w stanie przyjętym;

6) wyłączania oświetlenia, zamykania wody w umywalkach;

7)  nauczyciele, trenerzy, instruktorzy i inne osoby upoważnione do prowadzenia zajęć 

      zobowiązane są do kontrolowania czystości obuwia sportowego uczestników zajęć.

     16.O wszystkich sytuacjach wypadkowych,  zagrażających życiu i  zdrowiu użytkowników

oraz uszkodzeniach wyposażenia i sprzętu należy bezwzględnie powiadomić obsługę

hali sportowej.      

     17.Obowiązuje  zakaz  korzystania  z  uszkodzonego  wyposażenia  i  sprzętu  grożącego

wypadkiem.     

     18.Na terenie hali sportowej zabrania się wnoszenia:

    1)  ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów;

2) przedmiotów do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących;

3) puszek,  opakowań  szklanych  oraz  innych  przedmiotów wykonanych  z  kruchego,

pękającego materiału;

4)  fajerwerków, materiałów pirotechnicznych.

     19.Ponadto osobom znajdującym się na terenie hali sportowej nie wolno:

    1)  przebywać  w  stanie  wskazującym  na  spożycie  alkoholu  lub  innych  substancji  

 odurzających;

2) wprowadzać zwierząt;

3) używać korków piłkarskich;

4) wchodzić lub przechodzić przez balustrady i zabezpieczenia;

5) wchodzić na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów i publiczności;

6) rzucać wszelkimi przedmiotami;

7) rozniecać ognia;

8) niszczyć wszelkiego rodzaju wyposażenia i sprzętu znajdującego się na terenie hali

sportowej;

9) załatwiać potrzeby fizjologiczne poza toaletami oraz zaśmiecać obiekt hali sportowej;



10) palić wyrobów tytoniowych oraz substancji odurzających w tym również tzw.             

      e-papierosów.     

     20.Widzowie  zobowiązani  są  stosować  się  do  zarządzeń  organizatorów  imprez,  służb

porządkowych i spikera zawodów.  

     21.Wszelkie  wejścia  i  wyjścia  oraz  drogi  ewakuacyjne  muszą  być  utrzymane w stanie

wolnym.    

     22.Na  terenie  obiektu  znajduje  się  system  monitoringu  wizyjnego  wraz  z  zapisem,

a nagrania z kamer mogą być podstawą do ustalenia odpowiedzialności użytkowników

hali sportowej.

     23.Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności

użytkowników, a jego zapisy są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

     24.Osoby  przebywające  na  terenie  obiektu  i  naruszające  porządek  publiczny,  dobre

obyczaje,  w  tym  używające  wulgaryzmów,  stwarzające  zagrożenia  dla  innych  osób

przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego

regulaminu oraz zaleceń obsługi hali sportowej, będą wezwane do opuszczenia obiektu.
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