REGULAMIN HALI SPORTOWEJ
przy Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie, ul. Klimatyczna 1
§1
1. Hala sportowa, zwana dalej halą, jest obiektem Gimnazjum nr 119.
2. Hala przeznaczona jest do zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.
3. Halą zarządza Dyrektor Gimnazjum nr 119, który do kierowania halą może
zatrudnić Kierownika.
§2
1. Hala jest powszechnie dostępna, zgodnie z poniższymi priorytetami:


Priorytet I: Zapewnienie realizacji zajęć wychowania fizycznego dla uczniów
Gimnazjum nr 119 (w szczególności w dni powszednie w godzinach od 800 do
1600)



Priorytet II: Zapewnienie wykonania przedsięwzięć, realizowanych we
współpracy z organem prowadzącym Gimnazjum nr 119 (w szczególności w
godzinach od 1600 do 1800)



Priorytet III: Zapewnienie klubom i stowarzyszeniom sportowym możliwości
prowadzenia treningów (w szczególności w godzinach od 1800 do 2000)



Priorytet IV: Udostępnienie hali innym podmiotom.

2. Hala jest otwarta codziennie w godzinach od 800 do 2300.
3. Godziny otwarcia hali mogą ulec zmianie decyzją Zarządzającego.
4. Korzystanie z hali odbywa się według ustalonego harmonogramu.
§3
1. Za korzystanie z hali pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem,
ustalanym przez Zarządzającego.
2. Bezpłatnie z hali mogą korzystać zorganizowane grupy młodzieży w ramach

przedsięwzięć

realizowanych

we

współpracy

z

organem

prowadzącym

Gimnazjum nr 119.
§4
Z hali mogą korzystać:
1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub instruktora
2) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera
3) grupy zorganizowane i osoby fizyczne po wcześniejszym zawarciu umowy najmu
i wniesieniu opłaty

4) inne osoby uczestniczące w imprezach organizowanych w hali z udziałem
publiczności.
§5
1. Korzystający z pomieszczeń o nawierzchni sportowej zobowiązani są używać
strojów sportowych oraz obuwia sportowego.
2. Osoby korzystające z hali 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
3. Na

terenie

hali

obowiązuje

zachowanie

porządku

i

czystości

oraz

podporządkowanie się poleceniom obsługi hali.
4. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu i wyposażenia oraz występujących
zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę hali.
5. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie Regulaminu hali odpowiedzialni są
prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów i imprez.
6. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
7. Osoby przyprowadzające dzieci na zajęcia sportowe czekają na podopiecznych w
wyznaczonych miejscach.
§6
1. Zabrania się wnoszenia na halę:
-

wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów i materiałów łatwopalnych

-

środków odurzających i substancji psychotropowych

-

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

-

napojów alkoholowych

2. Zakazuje się:
-

wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków
odurzających

-

korzystania ze sprzętu lub urządzeń bez zezwolenia

-

wprowadzania na teren hali zwierząt

-

spożywania alkoholu, przyjmowania środków odurzających oraz palenia
tytoniu.
§7

1. Osoby naruszające przepisy Regulaminu będą usuwane z terenu hali oraz mogą
być pozbawione prawa korzystania z hali.

2. Zarządzający informuje o możliwości skierowania sprawy przeciwko tym osobom
na drogę postępowania sądowego.
3. Korzystający z hali ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
4. Osoby korzystające z hali zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym
Regulaminem i przestrzegania go.
5. Skargi i wnioski należy kierować do Zarządzającego.
§8
1. W celu prawidłowego realizowania priorytetów korzystania z hali, określonych
Regulaminem,

uczniowskie

kluby

sportowe,

zorganizowane

grupy

i

zainteresowane osoby, pragnące dokonać rezerwacji wynajmu hali na kolejny rok
szkolny,

powinny

złożyć

stosowny

wniosek

na

druku

dostępnym

u

Zarządzającego najpóźniej do 20 lipca.
2. Podmioty nie zgłoszone zgodnie z ust. 1 korzystać będą z hali w terminach
wskazanych przez Zarządzającego.
§9
Zmianę Regulaminu i cennika za korzystanie z hali akceptuje Zarząd Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy.
§ 10
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

