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Regulamin korzystania z Hali Sportowej

Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.A.Mickiewicza w Piastowie

§ 1

1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z budynku Hali Sportowej,

położonej w Piastowie przy ul. 11 listopada 2a, jej urządzeń, zaplecza technicznego oraz

urządzonych na terenie przylegającym do budynku – boiska zewnętrznego, parkingu,

chodników, terenów zielonych i wewnętrznych dróg dojazdowych, zwanych dalej „Halą”.

2. Właścicielem Hali jest Miasto Piastów.

3. Zarządcą Hali jest Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami

Dwujęzycznymi im. A.Mickiewicza w Piastowie (zwanym dalej Dyrektorem).

§ 2

1. Hala przeznaczona jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez

sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, wystawienniczych i oświatowych,

z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust.2.

2. Przeznaczenie znajdujących się w budynku Hali pomieszczeń, udostępnionych do

użytkowania na podstawie umów najmu lub dzierżawy, określa treść umów zawartych

odpowiednio – z najemcą lub dzierżawcą.

§ 3

1. Hala jest otwarta codziennie od godz. 7.00 do godz. 22.00.

2. W godzinach od 800do 1700 hala sportowa udostępniona jest na realizację zajęć

dydaktycznych z wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów

liceum.

3. Za porządek w magazynie sprzętu sportowego odpowiedzialni są nauczyciele

wychowania fizycznego i dozorcy korzystający z tych pomieszczeń.

4. Prowadzący zajęcia odpowiada również za stan czystości i porządku w szatniach

oraz pomieszczeniach sanitarnych po każdych zajęciach.
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5. W czasie organizowania imprez, zawodów, rozgrywek, zajęć szkolnych

organizatorzy oraz nauczyciele zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu,

a w szczególności odpowiedzialni są za cały powierzony majątek ruchomy, nieruchomy

oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w hali.

6. Poza godzinami otwarcia, na terenie Hali mogą przebywać wyłącznie osoby

upoważnione przez zarządcę Hali.

7. Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia oraz inne imprezy rekreacyjno-

sportowe, kulturalne i oświatowe odbywają się wg wcześniej ustalonego przez zarządcę

harmonogramu.

8. Zarządca zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć prowadzonych cyklicznie

w ramach ustalonego harmonogramu, w razie wystąpienia potrzeby zapewnienia

dyspozycji pomieszczeniami w Hali, w celu zorganizowania imprezy nie mieszczącej się

w katalogu stałej oferty obiektu.

9. Dyrektor i upoważnieni pracownicy hali mogą kontrolować wszystkie zajęcia,

a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z hali sportowej.

10. Po uzgodnieniu z zarządcą dopuszcza się możliwość korzystania z Hali

w innych godzinach niż wskazane w ust. 1.

11. Szkoła nie wypożycza sprzętu sportowego i dydaktycznego.

12. Ustala się maksymalną liczbę osób korzystających z boiska treningowego na 24

osoby.

13. Powyższe limity nie dotyczą zajęć wychowania fizycznego oraz zorganizowanych

zajęć grupowych w ramach treningów klubów sportowych korzystających

z dofinansowania przez Miasto Piastów.

14. Korzystający z pomieszczeń mają jednocześnie prawo do korzystania z szatni,

natrysków i WC w czasie, który obejmuje umowa najmu.

15. Pomieszczenia hali sportowej mogą być wynajmowane osobom prawnym

i osobom fizycznym przez cały tydzień w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych

i pozalekcyjnych, na podstawie umowy najmu zawartej z dyrektorem liceum.

16. Za przygotowanie umowy oraz organizację wykorzystania obiektu odpowiedzialny

jest Koordynator hali sportowej.
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17. Koordynator hali sportowej przygotowuje harmonogram niekomercyjnego wynajmu

pomieszczeń i przedstawia go do zatwierdzenia dyrektorowi liceum.

18. Osoby zainteresowane wynajęciem komercyjnym pomieszczeń hali sportowej

zgłaszają się po dokonaniu rejestracji elektronicznej do kierownika hali, który

przygotowuje umowę najmu .

19. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy (trener, opiekun,

instruktor), który reprezentuje grupę przed dyrektorem szkoły oraz ustala

z Koordynatorem Hali sprawy organizacyjne i personalne, a także ponosi

odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodne z obowiązującym regulaminem.

20. Kierownik grupy pobiera klucze od szatni z początkiem godziny wynajmu Hali,

zdając klucze od szatni najpóźniej w momencie zakończenia wynajmu Hali.

21. Członkowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z Hali nie mogą ich

odstępować innym osobom lub grupom bez wiedzy administratora.

22. Sprzęt sportowy należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem, zabrania się:

1) samodzielnego przenoszenia bramek bez zgody i nadzoru obsługi Hali,

2) samodzielnego rozkładania koszy bocznych oraz regulowania ich wysokości,

3) samodzielnego rozkładania słupków do siatkówki bez nadzoru obsługi Hali,

4) korzystania z magazynu sprzętu sportowego bez nadzoru lub zgody obsługi Hali.

§ 4

1. Z Hali mogą korzystać:

a) osoby fizyczne,

b) kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej,

c) szkoły i przedszkola z terenu Miasta Piastowa w obecności nauczyciela, trenera

lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za uczniów,

d) zorganizowane grupy sportowe w obecności trenera lub instruktora,

którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę,

e) zakłady pracy, organizacje, instytucje, przedsiębiorstwa.
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2. Osoby małoletnie w wieku do lat 15, korzystające z urządzeń sportowych, mogą

przebywać na terenie Hali tylko pod opieką dorosłych.

3. We wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia sportowe,

obowiązuje strój sportowy i używanie obuwia z przeznaczeniem do sportów halowych,

z płaską, niebrudzącą podłogi podeszwą.

§ 5

1. Osoby przebywające na terenie Hali, zobowiązane są do:

a) przestrzegania przepisów określających zasady zachowania się w Hali,

w szczególności niniejszego regulaminu;

b) podporządkowania się poleceniom służb porządkowych, osób upoważnionych przez

zarządcę lub instruktorów sportu;

c) natychmiastowego zgłaszania służbom porządkowym, osobom upoważnionym

przez zarządcę lub instruktorom sportu zauważonych przypadków kradzieży oraz

niszczenia mienia znajdującego się na terenie Hali oraz naruszania przepisów niniejszego

regulaminu;

d) korzystania z urządzeń znajdujących się w Hali zgodnie z ich przeznaczeniem;

2. Osoby korzystające z sal sportowych zobowiązane są do:

a) pozostawiania okrycia zewnętrznego i obuwia w szatni;

b) przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie używania przyrządów sportowych

znajdujących się w wyposażeniu sali, zgodnie z umieszczonymi instrukcjami;

c) zwrócenia sprzętu, kluczy i urządzeń po zakończeniu ćwiczeń w wyznaczonym do

tego miejscu, w stanie sprawnym technicznie.

3. Prowadzący zajęcia każdorazowo przed ich rozpoczęciem winien sprawdzić stan

techniczny sprzętu i urządzeń, z których będą korzystać uczestnicy zajęć, a w przypadku

stwierdzenia usterek niezwłocznie powiadomić właściwe osoby, zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 3

niniejszego regulaminu.

4. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach personel hali sportowej nie

ponosi odpowiedzialności;

5. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą całkowitą

odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
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6. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie

przepisów BHP i przeciw. pożarowych.

§ 6

W Hali mogą być organizowane imprezy masowe na zasadach określonych

w przepisach o bezpieczeństwie imprez masowych. Organizator imprezy ponosi

odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i mienia oraz porządek w Hali.

§ 7

Opłaty za korzystanie z Hali i jej urządzeń pobierane są według obowiązującego cennika.

§ 8

1. Przebywającym na terenie hali sportowej zakazuje się:

1) palenia papierosów, picia napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających,

2) wnoszenia i używania sprzętu niesportowego,

3) wieszania się na obręczach i konstrukcjach do piłki koszykowej,

4) korzystaniaze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali sportowej,

5) przebywania w pomieszczeniach magazynków hali,

6) wprowadzania zwierząt,

7) wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów,

8) wtargnięcia i przebywania na płycie areny głównej podczas imprezy sportowej,

9) rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotami,

10) używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek

i obrażania jakichkolwiek osób,

11) rozniecania ognia,
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12) pisania na budynku, urządzeniach lub drogach komunikacyjnych, ich malowania lub

oklejania,

13) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,

14) zaśmiecania terenu Hali,

15) zasłaniania twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji

przez służby porządkowe lub organa Policji,

16) wywieszania flag lub transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych,

17) wchodzenia na teren Hali innymi drogami niż wejścia udostępnione,

18) zastawiania dojść i dróg dojazdowych do instalacji przeciwpożarowej oraz

tarasowania wytyczonych przejść i wyjść ewakuacyjnych,

19) sprzedaży towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i ulotek, reklamowania,

akwizycji oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Dyrektora liceum

2. Na terenie Hali zakazuje się również:

1) tarasowania przejść, ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych;

2) zakłócania porządku, wszczynania awantur oraz prowokowania do takich zachowań;

3) wprowadzania psów (nie dotyczy osób niewidomych używających psów, jako

przewodników, a także psów służb porządkowych i Policji) i innych zwierząt;

4) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych

lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku;

5) umieszczania, bez zgody zarządcy napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń;

6) prowadzenia – bez posiadania stosownych uprawnień – sprzedaży towarów lub kart

wstępu oraz prowadzenia zbiórek pieniężnych;

3. Zabrania się wnoszenia na teren Hali:
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1) środków odurzających, substancji psychotropowych oraz innych o podobnym działaniu,

2) broni wszelkiego rodzaju,

3) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,

4) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

5) butelek szklanych o każdej pojemności,

6) fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych,

7) drzewców do flag i transparentów,

8) instrumentów do wytwarzania hałasu o napędzie mechanicznym,

9) „kominiarek”, masek lub innych przedmiotów mogących służyć do maskowania się

celem uniemożliwienia identyfikacji przez organy Policji lub służbę porządkową

10) materiałów pirotechnicznych;

11) prowadzenia rozgrzewek na holu i korytarzach;

12) podejmowania innych czynności, które mogą być powodem zagrożenia zdrowia

lub życia osób przebywających na terenie obiektu bądź doprowadzić do jego uszkodzenia

lub zniszczenia.

§ 10

Wszystkie drogi ewakuacyjne na terenie Hali muszą być wolne i przejezdne.

§ 11

Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku określone w niniejszym regulaminie

mogą być wyproszone z Hali

§ 12

1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą

usuwane z terenu hali sportowej przez osoby odpowiedzialne za dbałość o stan
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bezpieczeństwa i porządku w Hali, działające z upoważnienia zarządcy obiektu,

niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach

o wykroczenie.

2. Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem

niniejszego regulaminu.

3. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do

podporządkowania się ich nakazom.

4. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na Hali powinny:

1) natychmiast powiadomić służby porządkowe i informacyjne, a w przypadku

niecierpiącym zwłoki użyć sprzętu gaśniczego, zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa

Pożarowego,

1) unikać paniki,

2) stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych oraz komunikatów

nadawanych przez głośniki,

3) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,

4) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

5.Wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące służb porządkowych, informacyjnych oraz

obsługi i funkcjonowania Hali można składać w sekretariacie liceum .

6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020 r.

7. W sprawach skarg i wniosków należy zwracać się do Dyrektora.

Powyższy regulamin dostępny będzie:

- przed wejściem do Hali;

- na stronie internetowej Liceum.

Piastów, 1 IX 2020 r.


