REGULAMIN HALI SPORTOWEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. B. PRUSA W MIEDZYRZECU PODLASKIM
1.
2.

Hala sportowa jest miejscem przeznaczonym do realizacji zajęć sportowo- rekreacyjnych.
Przebywanie osób w związku z wykonywaniem umowy na hali sportowej bez nadzoru Najemcy lub osoby
przez niego wskazanej jest zabronione.
3. Uczniowie przedszkoli, innych szkół podstawowych i gimnazjów korzystają z hali sportowej w sposób
zorganizowany pod opieką nauczycieli z tych placówek po uprzednim zawarciu pisemnej umowy Dyrekcji
Szkoły z daną placówką.
4. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby, których stan wskazuje na spoŜycie alkoholu, lub które są pod
działaniem środków odurzających i z przeciwwskazaniami lekarskimi.
5. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
a) załoŜenie właściwego obuwia sportowego (czyste, miękkie na płaskich jasnych podeszwach, nie
pozostawiającego podczas uŜytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.);
b) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie uŜywania przyrządów sportowych znajdujących się
w wyposaŜeniu hali;
c) zdjąć ozdoby, które mogłyby zagrozić w czasie gier zespołowych zdrowiu korzystającemu z hali
sportowej (łańcuszki, kolczyki, bransoletki itp.);
d) utrzymywanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, holach, szatni i pomieszczeniach
sanitarnych.
6. Przebywającym na terenie hali sportowej i w budynku szkoły nie wolno:
a) palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających;
b) Ŝuć gumy do Ŝucia, pluć na podłogi i ściany;
c) wnosić i uŜywać opakowań i innych przedmiotów ze szkła;
d) wnosić i uŜywać sprzęt nie będący sprzętem sportowym;
e) wprowadzać zwierząt;
f) wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej;
g) wieszać się na bramkach do piłki ręcznej;
h) korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali sportowej
7. W hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju oraz bezwzględne podporządkowanie
się decyzjom prowadzącego zajęcia.
8. Za zniszczenia wynikłe podczas zajęć odpowiada i koszty napraw ponosi osoba Najemca
9. W ramach umowy wynajmujący otrzymują do dyspozycji zamykaną szatnię i toalety. Obowiązkiem
uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawianych rzeczy osobistych. Szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
10. Uczestnicy zajęć mają obowiązek punktualnego zgłaszania się na zajęcia. Do obiektu hali wejść moŜna tylko
wejściem głównym (przez szkołę). Ze względu na wielkość obiektu szkolnego i organizację dozoru woźnemu nie wolno wpuścić osób nie zgłoszonych w umowie lub przychodzących po ustalonym terminie.
11. Włączanie, montowanie, demontaŜ urządzeń i sprzętu sportowego naleŜy wyłącznie do osób uprawnionych.
12. Wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń znajdujących się na hali naleŜy natychmiast zgłaszać
prowadzącemu zajęcia.
13. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca zajęcia
(nauczyciel, opiekun, kierownik grupy, Najemca). Obowiązkiem tej osoby jest kaŜdorazowe sprawdzenie
przed zajęciami pomieszczeń hali pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast
zgłoszone pracownikom szkoły. Szkoła nie odpowiada za urazy fizyczne uczestników wynikłe podczas gry
lub wykonywania ćwiczeń.
14. Wszystkie urządzenia na hali sportowej oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie
z ich przeznaczeniem.
15. Za bezpieczeństwo przebywających na hali odpowiedzialny jest Najemca lub osoby przez niego wskazane.
16. W czasie odbywania się imprez sportowych wstęp na halę kibicom dozwolony jest wyłącznie w czystym
miękkim obuwiu.
17. Dyrekcja szkoły moŜe kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania
z hali sportowej.
18. Najemcy nie przestrzegający w/w regulaminu tracą prawa do korzystania z hali sportowej.
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