
 

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ 

Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązuje się do zapoznania się z niniejszym REGULAMINEM 

i przestrzegania jego zapisów 

§ 1. 

1. Hala sportowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 22:00, w soboty i niedziele w 
uzgodnionych godzinach po uprzedniej rezerwacji. 

2. W godzinach 8:00 – 16:00 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zadań 

dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży uczącej się w SP nr 1 im. Stefana 

Krasińskiego w Chotomowie. 

3. Hala sportowa służy do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno- 
sportowych, kulturalnych i okolicznościowych. 

4. Do dyspozycji uczestników zajęć i innych form aktywności określonych w § 1 pkt 3 oddaje się szatnie oraz 
toalety. 

  § 2. 

1. Korzystanie z hali sportowej odbywa się wg harmonogramu zajęć zatwierdzonego przez Dyrektora OSiR w 

Jabłonnie, który ma prawo do jego zmian. 

2. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem (Uchwała nr 
XXI/266/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28.09.2020). 

3. Umowy zawierane w przedmiocie wynajmu hali muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem. 

§ 3. 

1. Z hali sportowej mogą korzystać: 
a) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć pod nadzorem pełnoletniego 

opiekuna, 
b) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, 
c) zakłady pracy, instytucje, organizacje, 
d) osoby fizyczne, 
e) osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych z udziałem 

publiczności. 
2. Przebywać  hali sportowej oraz korzystać z urządzeń hali mogą tylko osoby mające zajęcia sportowe lub 

uczestniczące w imprezach sportowych. 
3. Pracownicy OSiR w Jabłonnie mają obowiązek każdorazowego reagowania na niewłaściwe zachowanie osób 

przebywających na terenie obiektu i zgłaszania zaistniałej sytuacji Dyrektorowi OSiR w Jabłonnie. 

§ 4. 

1. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego z jasną 
podeszwą (czystego, niepozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys, itp.). 

2. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązują się do: 
a) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć, 
b) utrzymania czystości w obiekcie, 
c) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie, 
d) przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych, 
e) niezwłocznego opuszczenia hali po zakończeniu zajęć. 

3. Nauczyciele, trenerzy, instruktorzy i inne osoby upoważnione do prowadzenia zajęć, zobowiązani są do 
kontrolowania czystości obuwia sportowego uczestników zajęć. 

4. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy 
natychmiast powiadomić obsługę obiektu. 

5. Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprzętu oraz wyposażenia grożącego wypadkiem. 
6. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć oraz osób przebywających w hali sportowej podczas zajęć 

odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, trener, instruktor). 
Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń hali pod względem 
bezpieczeństwa. 



 

 

 

7. Za bezpieczeństwo uczestników oraz kibiców podczas imprez sportowych z udziałem publiczności odpowiada 
organizator imprezy. 

8. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności. 
9. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone 

szkody. 
10. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela 

(instruktora, trenera). Wejście grupy do hali powinno odbywać się za jego zgodą.  
11. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczaniach sanitarnych hali 

po każdych zajęciach.  
12. OSiR Jabłonna nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz 

pieniądze.  
13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali 

sportowej.  

§ 5. 

1. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. 
2. Każdy kto przebywa w obiekcie hali powinien zachowywać się tak, aby nie szkodzić i nie zagrażać innym. 
3. Podczas rozgrywek oraz imprez sportowych uczestnicy i widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń 

porządkowych organizatora imprezy. 
4. Wszelkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym. 

§ 6. 

1. Zabrania się wnoszenia do hali sportowej przedmiotów: 
a) broni wszelkiego rodzaju lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 
b) materiałów wybuchowych, fajerwerków wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem, 
c) napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

 
2. Ponadto zakazuje się: 
a) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków 

odurzających, 
b) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów (szatnie, pomieszczenia służbowe itp.), 
c) spożywania alkoholu, palenia tytoniu, stosowania środków odurzających, 
d) niszczenia wszelkiego rodzaju sprzętu, 
e) wieszania się na obręczach i konstrukcji do piłki siatkowej, 
f) zaśmiecania obiektu hali i terenu przyległego. 

§ 7. 

Hala sportowa jest monitorowana w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do 
odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu hali sportowej.  

 

§ 8. 

Wszystkich użytkowników Hali Sportowej zobowiązuję się do przestrzegania postanowień niniejszego 
„Regulaminu”.   


