REUGULAMIN HALI SPORTOWEJ
§1

1. Administratorem hali sportowej jest Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.
2. Hala sportowa jest przeznaczona do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz
imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
3. Hala sportowa jest czynna:


Poniedziałek – piątek w godz. 8:00-22:00.



Sobota – niedziela w godz. 9:00-22:00.

W razie potrzeby godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
4. W dni powszednie w godz. 8:00-16:00 hala sportowa udostępniona jest przede
wszystkim na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach
5. W godz. 16:00-22:00 obiekt udostępniony jest do wynajęcia osobom fizycznym i grupom
zorganizowanym.
§2

1. W celu prawidłowego realizowania priorytetów korzystania z hali sportowej określonych
Regulaminem, podmioty zainteresowane wynajmem, powinny złożyć wniosek poprzez
formularz na stornie internetowej www.ckiskrzeszowice.pl.
2. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty wg stawki godzinowej zgodnie z
obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie www.ckiskrzeszowice.pl.
3. Warunkiem skorzystania z hali jest podpisanie umowy do 7 dni po akceptacji wniosku o
wynajem.
4. Opłata za wynajem musi zostać uiszczona z góry w terminie co najmniej 7 dni przed
rozpoczęciem wynajmu.

§3

1. Z hali sportowej mogą korzystać:


dzieci i młodzież pod nadzorem nauczyciela, instruktora,



kluby, sekcje, związki pod nadzorem instruktora lub trenera,



zakłady pracy, instytucje, osoby fizyczne, lub inne grup zorganizowane.

2. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia
sportowego.
3. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:


punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,



zabezpieczenia wartościowego mienia we własnym zakresie,



utrzymania czystości na obiekcie ,



przestrzegania przepisów bhp ,ppoż. i porządkowych oraz niniejszego regulaminu.

4. Na terenie hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględne
podporządkowanie się poleceniom personelu obiektów sportowych i prowadzącego
zajęcia.
5. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego sprzętu i
wyposażenia przed przystąpieniem do zajęć.
6. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia urządzeń oraz występujących
zagrożeniach należy niezwłocznie powiadomić obsługę obiektu.
7. W czasie zawodów (zajęć, treningów) wynajmujący jest zobowiązany do przestrzegania
regulaminu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie
korzystających z hali sportowej.

§4
Zabrania się:


wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów
wybuchowych wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych grożących
pożarem,



wnoszenia środków odurzających lub substancji psychotropowych,



napojów alkoholowych,



wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju
środków odurzających,



wchodzenia na płytę obiektu bez zezwolenia,



wprowadzania zwierząt na teren hali,



spożywania alkoholu, środków odurzających oraz palenia tytoniu i papierosów
elektronicznych.
§5

1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą
usuwane z terenu hali sportowej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na
drogę postępowania administracyjnego.
2. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność
materialną za wyrządzone szkody.
3. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązują się do zapoznania z powyższym
regulaminem i przestrzeganiem go.
4. Skargi i wnioski przyjmuje administrator obiektu.
5. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje
Administrator.

