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                      REGULAMIN HALI SPORTOWEJ 

 

                       W IZBICY KUJAWSKIEJ 

 

p      Podstawa prawna: 

                              - uchwała Nr XXIV/190/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska. 

 
 

                 §1 
 

 

1.  Hala Sportowa z antresolą widowiskową (jednokondygnacyjną), z zapleczem 

(dwukondygnacyjnym), łącznikiem komunikacyjnym i niezbędną infrastrukturą techniczną, 

stanowiąca własność Gminy i Miasta Izbica Kujawska, jest obiektem sportowo-widowiskowym 

administrowanym przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego             

w Izbicy Kujawskiej. 

§2 

1. Hala Sportowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 20:30 oraz w soboty                    

i w niedzielę: na czas organizowania zajęć, imprez i zawodów sportowych, po dokonaniu 

wcześniejszej rezerwacji. Wynajmu hali należy dokonywać u Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 

im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej – pod wskazanym numerem telefonu – co 

najmniej  z 48-godzinnym wyprzedzeniem. 

§3 

1. Hala Sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie  

     wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych uczniom z następujących szkół:  

    - Szkoły Podstawowej nr 2  im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej:      

 poniedziałek: godz. 8.10 - 16.15;  

 środa: godz. 8.10 - 16.00;   
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 piątek: godz. 10.40 - 16.15. 

    -  Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej:   

 wtorek: godz. 8.10 - 16.00;  

 czwartek: godz. 8.10 - 16.00;  

 piątek: godz. 8.10 - 10.40.       

                                                                      §4 

1. W pozostałych godzinach Hala Sportowa może być udostępniona osobom fizycznym i grupom   

    zorganizowanym, po wcześniejszym wyznaczeniu opiekuna danej grupy (dotyczy to również  

    organizatora imprezy lub jego przedstawiciela), tj. osoby odpowiedzialnej za kontakty z   

    Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 im.  gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej                     

    i  obsługą Hali Sportowej. Osoba ta – z co najmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem – zawiadamia   

    Dyrektora lub obsługę  o niemożności odbycia zaplanowanych zajęć, imprez  i zawodów  

    sportowych.  

§5 

1. Korzystanie z Hali Sportowej odbywa się w oparciu o harmonogram zajęć.  

§6 

1. Z Hali Sportowej korzystać mogą: 

 dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć, 

pełnoletniego opiekuna 

 kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera 

 

 zakłady pracy, instytucje, organizacje 

 

 grupy zorganizowane 

 

 kibice – wyłącznie podczas imprez sportowych organizowanych z udziałem publiczności 

 

 osoby fizyczne 

 

 liczebność ww. grup w zasadzie nie powinna niższa niż 10 i wyższa niż 26 osób 

 

                                                        §7 
 

1. Z Hali Sportowej nie mogą korzystać: 

 osoby których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod wpływem środków 

odurzających 

 osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi. 
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                                                                    §8 
 

1. Obowiązkiem osób korzystających z Hali Sportowej jest: 

 pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni 

 założenie zmiennego obuwia sportowego na jasnym spodzie 

 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących 

się na wyposażeniu Hali Sportowej 

 utrzymanie czystości i porządku na terenie Hali Sportowej oraz w jej otoczeniu, a także               

w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych 

 podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników 

odpowiedzialnych za funkcjonowanie Hali Sportowej 

 punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć 

§9 

1. Przebywającym na terenie Hali Sportowej zabrania się: 

 palenia papierosów, picia napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających 

 wnoszenia i używania sprzętu niesportowego (nie dotyczy sprzętu audiowizualnego                          

i napojów w opakowaniach z tworzyw sztucznych) 

 wieszania na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej 

 siadania na trybunach bocznych w stanie złożonym 

 samodzielnego przenoszenia bramek bez zgody i nadzoru obsługi Hali Sportowej 

 używania piłek nożnych do gry na trawie (dotyczy również ćwiczeń) 

 samodzielnego rozkładania słupków do siatki bez nadzoru obsługi Hali Sportowej 

 korzystania z magazynu sprzętu sportowego bez nadzoru lub zgody obsługi Hali Sportowej 

 korzystania ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się w Hali Sportowej 

 korzystania z Hali Sportowej przez grupy większe niż 26 osób 

 korzystania ze sprzętu uszkodzonego lub niesprawnego technicznie 

 wykonywania ćwiczeń w innym ubiorze niż sportowym 

 wprowadzania zwierząt. 
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§10 

1. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów niniejszej 

uchwały oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z Hali 

Sportowej. 

§11 

1. W czasie trwania imprez w Hali Sportowej, osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do 

stosowania się do poleceń obsługi Hali Sportowej i organizatora imprez. 

§12 

1. Zabrania się blokowania dróg ewakuacyjnych w obrębie Hali Sportowej. 

§13 

1.Zajęcia grup szkolnych korzystających z Hali Sportowej powinny odbywać się w obecności    

      nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grup do Hali Sportowej powinno odbywać się za jego   

      zgodą. 

§14 

1. Za osoby małoletnie do lat 18, korzystające z Hali Sportowej w czasie przeznaczonym do 

ogólnego korzystania, odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni. 

§15 

1. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach 

sanitarnych Hali Sportowej po każdych zajęciach. 

 §16 

1. Z pomieszczeń treningowych korzystają tylko członkowie grup treningowych (osoby im 

towarzyszące mogą obserwować zajęcia – za zgodą pracowników obsługi Hali Sportowej –                                                    

z antresoli widowiskowej).   

 §17 

1.  Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia Hali Sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za  

       wyrządzone szkody. 

          §18 

1. Obsługa Hali Sportowej może obserwować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień –  

      zakazać korzystania z Hali Sportowej. 
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  §19 

1. Administrator oraz obsługa Hali Sportowej nie ponoszą odpowiedzialności za: 

 wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu Hali Sportowej. 

 rzeczy osobiste wniesione na teren obiektu Hali Sportowej. 

§20 

1. Na terenie Hali Sportowej zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp., oraz stwarzania 

zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo. 

§21 

1. W całym obiekcie Hali Sportowej oraz w jej pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne 

przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 

§22 

1. Wszelkie skaleczenia, urazy itp., należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub 

obsłudze Hali Sportowej. 

§23 

1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszej uchwały będą usuwane z terenu           

Hali Sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania                  

w sprawach o wykroczenie. 

                                                                      §24 

1. Obsługa Hali Sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszych zasad. Wszystkie osoby 

przebywające na terenie Hali Sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom. 

§25 

1. Obsługa Hali Sportowej ma prawo do ewentualnych zmian harmonogramu udostępniania jej obiektu. 

§26 

1. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 

im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, ul. Nowomiejska 3, codziennie: od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00. 

§27 

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska. 
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§28 

 

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

                                                                                                                  Zatwierdził : 

 

 

 

Izbica Kujawska, dn. … … .2017r.                                                                                   

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 


