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REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ 

 

1. Hala sportowa służy do przeprowadzania zajęć dydaktycznych oraz innych imprez 

rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.  

2. Hala nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w hali odbywają się według wcześniej 

ustalonego harmonogramu.  

3. Zajęcia na terenie hali odbywają się pod nadzorem nauczycieli. 

4. Z hali sportowej korzystają : 

1) uczniowie zespołu, 

2)  sekcje sportowe,  

3) podmioty wynajmujące halę w formie komercyjnej. 

5. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz czystego, 

zmienionego obuwia sportowego.  

6. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 

1) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,  

2) utrzymania czystości w obiekcie,  

3) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,  

4) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych.  

7. Na terenie hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględne 

podporządkowanie się poleceniom personelu obiektów sportowych i prowadzącego zajęcia.  

8. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących 

zagrożeniach należy natychmiast powiadomić nauczyciela  lub obsługę obiektu.  

9. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są prowadzący 

zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych. 

10.  Zabrania się wnoszenia na halę sportową:  

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, 

wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,  

2) środków odurzających lub substancji psychotropowych,  

3) puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,  

4) napojów alkoholowych.  

11. Ponadto zakazuje się:  

1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju 

środków odurzających, 

2) wprowadzać na teren hali zwierząt,  
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3) spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu. 

12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane 

z terenu hali sportowej.  

13. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność 

materialną za wyrządzone szkody.  

 

 

Regulamin wchodzi w  życie z dniem podpisania. 
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REGULAMIN KORZYSTANIA SALI GIMNASTYCZNEJ 

 
1. Sala gimnastyczna jest przeznaczona do programowych zajęć wychowania fizycznego 

lub innym podmiotom charakterze sportowym. 

2. Wykorzystywanie sali gimnastycznej do celów pozaprogramowych wymaga 

uzyskania zgody dyrektora szkoły. 

3. Wstęp do sali gimnastycznej bez opieki nauczyciela jest zabroniony. 

4. W sali gimnastycznej obowiązuje strój sportowy i obuwie sportowe. 

5. Osoby korzystające sali gimnastycznej  przebierają się w szatni, pozostawiając ubranie 

i obuwie w należytym porządku. Za pozostawione cenne przedmioty lub pieniądze 

niezgłoszone nauczycielowi prowadzącemu zajęcia dyrektor zespołu nie ponosi 

odpowiedzialności. 

6. Z urządzeń znajdujących się na sali gimnastycznej należy korzystać zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

7. Zabrania się korzystania ze sprzętu sportowego bez zgody nauczyciela. 

8. Urządzenia sportowe oraz sprzęt stanowiący wyposażenie sali należy utrzymywać 

w stanie zapewniającym pełne bezpieczeństwo ćwiczących. 

9. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt sportowy należy po zakończonych zajęciach 

zostawić w miejscu do tego przeznaczonym. 

10. Wszelkie uszkodzenia na sali gimnastycznej oraz urządzeń należy bezzwłocznie 

zgłaszać do nauczyciela. Za uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która 

wyrządziła szkodę lub jej prawni  opiekunowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 


