Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Tuczna Nr 36/2008 z dnia 07 lipca 2008 roku.

REGULAMIN
Hali Widowiskowo-Sportowej
w Tucznie przy ul. Świerczewskiego 41

1. Osoby przebywające na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej zobowiązani są do
zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego zasad.
2. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 hala widowiskowo-sportowa
nieodpłatnie udostępniona jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych
w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Zespole Szkół w
Tucznie oraz innych placówek oświatowych na terenie gminy Tuczno.
3. Placówki oświatowe w ww. czasie ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody
materialne wynikłe wskutek nieprawidłowego użytkowania obiektu.
4. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom
zorganizowanym za zgodą administratora w oparciu o harmonogram.
5. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym
cennikiem będącym załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Tuczna Nr 36/2008
z dn. 07 lipca 2008r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajęcie Hali WidowiskowoSportowej, świetlic, pomieszczeń w budynkach szkolnych, Stadionu Miejskiego, sal
komputerowych w obiektach szkolnych oraz za zajęcie gruntu pod działalność
kulturalno-rozrywkową i handlową na okres krótszy niż 1 miesiąc oraz ustalenie zasad
funkcjonowania Hali Widowiskowo-Sportowej i Stadionu Miejskiego w Tucznie. .
6. Umowa wynajmu hali powinna być zawarta w przypadku przekroczenia 20h wynajmu
miesięcznie przez grupę zorganizowaną lub w celu regularności terminów wynajmu.
7. Opłaty pobierane są przez administratora obiektu przed rozpoczęciem wynajmu.
8. Administrator

zobowiązany

jest

wystawić

pokwitowanie

na

druku

ścisłego

zarachowania KP przy każdorazowym wynajmie hali.
9. Przedstawiciel grupy ma obowiązek przed rozpoczęciem wynajmu jednorazowo
podpisać oświadczenie stanowiące integralną część niniejszego regulaminu o
zapoznaniu grupy z regulaminem oraz o stosowaniu się do jego zasad.
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10. Z hali sportowej korzystać mogą:
-

grupy zorganizowane (szkoły, kluby sportowe, sekcje sportowe,
stowarzyszenia, zakłady pracy, instytucje, organizacje, itp.),

-

grupa zorganizowana nie może przekroczyć 40 osób,

-

osoby indywidualne,

-

dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na hali sportowej wyłącznie pod
opieką osób pełnoletnich,

-

osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez
sportowych, z udziałem publiczności.

11. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby:
-

których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem
środków odurzających,

-

z przeciwwskazaniami lekarskimi.

12. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
-

pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,

-

założenie właściwego obuwia sportowego z jasną podeszwą tzw. „halówki”,
nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.,

-

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie używania przyrządów
sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali,

-

zdjąć ozdoby, które mogłyby zagrozić w czasie gier zespołowych
zdrowiu korzystającemu z hali sportowej (łańcuszki, kolczyki, bransoletki itp.),

-

utrzymywanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, holach, szatni,
pomieszczeniach sanitarnych,

-

dbanie o stan sprzętu sportowego i pomieszczeń wynajmowanych, użytkowanie
ich zgodnie z przeznaczeniem,

-

podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub
pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

13. Na terenie hali zabrania się biegania po holu, korytarzach, schodach itp. oraz
stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
14. Na płycie boiska nie mogą przebywać osoby nie biorące czynnie udziału w zajęciach.
15. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie
przepisów BHP i p. poż.
16. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi,
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trenerowi lub obsłudze obiektu.
17. Przebywającym na terenie hali sportowej kategorycznie nie wolno:
-

palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków
odurzających;

-

wnosić i używać przedmiotów ze szkła oraz przedmiotów mogących narazić
siebie i inne osoby na utratę zdrowia lub kalectwo;

-

wnosić i używać sprzęt nie będący sprzętem sportowym;

-

wnosić na płytę boiska art. spożywczych oraz ich sporzywania;

-

wprowadzać zwierząt;

-

wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej;

-

wieszać się na bramkach do piłki ręcznej;

18. Zajęcia grup szkolnych, osób niepełnoletnich korzystających z hali sportowej powinny
odbywać się w obecności nauczyciela (trenera). Wejście grupy na halę powinno
odbywać się za jego zgodą.
19. Prowadzący zajęcia, przedstawiciel grupy odpowiada za stan czystości i porządku w
szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali sportowej po każdych zajęciach.
20. W razie zniszczenia sprzętu lub urządzeń obiektu prowadzący zajęcia, przedstawiciel
grupy zorganizowanej ma obowiązek natychmiastowo zgłosić ten fakt administratorowi
obiektu.
21. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność
materialną za wyrządzone szkody.
22. Administrator obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia
uchybień – zakazać korzystania z hali sportowej.
23. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach kierownictwo obiektu nie
ponosi odpowiedzialności.
24. Administrator i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem
niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej
obowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
25. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą
usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na
drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
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OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a ....................................................................................... legitymujący/a się
( Nazwisko i imię)

dowodem osobistym nr ........................................, numer pesel .................................................,
zamieszkały/a ..............................................................................................................................,
(adres zamieszkania)

oświadczam, że grupa której jestem przedstawicielem zapoznała się z regulaminem Hali
Widowiskowo-Sportowej i będzie stosowała się do jego zasad. Wyrażam zgodę na obciążenie
finansowe mojej osoby za szkody materialne wynikłe z nieprawidłowego użytkowania obiektu, sprzętu
sportowego lub niestosowania się do regulaminu.

....................................................................
(data i czytelny podpis)

Burmistrz Tuczna
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