Załącznik do Zarządzenia nr 10/2012/2013
Dyrektora Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej

REGULAMIN OBIEKTU I POMIESZCZEŃ SALI SPORTOWEJ
W GIMNAZJUM im. K.K. BACZYŃSKIEGO W POCZESNEJ
1. Obiekt i pomieszczenia Sali sportowej przy Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej, zwany
dalej „Salą sportową” jest własnością Gminy Poczesna administrowaną przez Dyrektora
Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poczesnej zwanym dalej „Administratorem”.
2. Sala sportowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć sportowych, zawodów i rozgrywek
sportowych jak również imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych i innych imprez, których
organizacja nie narusza przyjętych zasad funkcjonowania obiektu w porozumieniu i za zgodą
Wójta Gminy Poczesna.
3. Sala sportowa czynna jest:
 w dniach pracy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Poczesnej w godzinach 7.15 – 15.15 dla
uczniów, a pozostali po uwzględnieniu szkolnych zajęć pozalekcyjnych (np. SKS, UKS)
w godzinach 15.30 – 21.00.
 w dni kiedy szkoła nie pracuje, z tytułu kalendarza roku szkolnego, jest możliwość
korzystania z Sali sportowej po wcześniejszym uzgodnieniu.
4. Harmonogram i godziny korzystania z Sali sportowej będą udostępniane.
5. W dniach nauki szkolnej, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 17.00 Sala
udostępniana jest w pierwszej kolejności dla uczniów na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu
wychowania fizycznego i na szkolne zajęcia pozalekcyjne (np. SKS, UKS) Szkoły podstawowej i
Gimnazjum z Poczesnej z uwzględnieniem imprez dla wszystkich szkół z Gminy. W pozostałych
godzinach obiekt udostępniany jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym na ich pisemny
wniosek i pisemną zgodą Dyrektora Gimnazjum w Poczesnej (zał. nr 1, 2, 3, 4 do Regulaminu).
6. Za korzystanie z Sali sportowej przez osoby fizyczne i grupy zorganizowane mogą być pobierane
opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem, ustalonym na podstawie uchwały Rady Gminy lub
zarządzenia Wójta Gminy.
7. Z Sali sportowej korzystać mogą w szczególności i według kolejności:
 dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, instruktora lub trenera,
 kluby, sekcje, związki i organizacje sportowe pod nadzorem instruktora, trenera lub opiekuna,
 zakłady pracy, instytucje i organizacje pod nadzorem organizatora-opiekuna grupy,
 osoby fizyczne pełnoletnie (odpowiedzialność indywidualna).
8. Z Sali sportowej korzystać nie mogą w szczególności:
 osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
 osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi.
9. Obowiązkiem osób korzystających z Sali sportowej jest:
 pozostawienie okryć wierzchnich i obuwia w szatni,
 używanie stroju sportowego i właściwego halowego obuwia sportowego (o jasnej i
odpowiedniej podeszwie, nie pozostawiającego podczas użytkowania zabrudzeń, śladów, rys)
 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych
i wyposażenia,
 utrzymanie czystości i porządku na terenie sali sportowej, szatni i w sanitariatach,
 podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub przedstawicieli
Administratora,
 dbanie o urządzenia i sprzęt sportowy.
10. Osoby nie biorące udziału w zajęciach (np. sędziowie, opiekunowie itp.), a przebywające w Sali
sportowej (płyta główna), również obowiązuje przepis dotyczący zmiennego obuwia.
11. Z szatni i urządzeń sanitarnych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
12. Osobom korzystającym z Sali sportowej zabrania się:
 wchodzenia na teren obiektu bez stosownego zezwolenia,
 wstępu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków
odurzających,
 palenia tytoniu, picia alkoholu oraz stosowania środków odurzających,
 wnoszenia i używania innego sprzętu niż sportowy,
 wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,
 używania sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 stwarzania zagrożenia narażającego siebie i innych korzystających na utratę zdrowia lub
kalectwo,
 opuszczania obiektu w trakcie swoich zajęć na zewnątrz w halowym obuwiu sportowym,
 wprowadzania na teren obiektu zwierząt, rowerów, itp.
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13. Na ternie płyty głównej obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania produktów spożywczych.
14. W czasie zajęć organizator i prowadzący jest:
 zobowiązany zapoznać uczestników z niniejszym Regulaminem i przestrzegać jego zapisów,
 odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z Sali sportowej.
15. W czasie organizowanych zawodów, turniejów lub innych imprez organizator odpowiedzialny jest
za przestrzeganie przepisów regulaminu i instrukcji obowiązujących w Sali sportowej oraz za
zabezpieczenie obiektu służb porządkowych i opieki medycznej w porozumieniu z
Administratorem.
16. Grupy zorganizowane korzystające z obiektów Sali sportowej odbywają zajęcia według
ustalonego harmonogramu.
17. Zajęcia grupowe w Sali sportowej z dziećmi i młodzieżą mogą odbywać się tylko pod opieką
uprawnionego nauczyciela, trenera-instruktora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami i wymogami.
18. Osoby prowadzące zajęcia odpowiedzialne są za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację
zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.
19. Prowadzący zajęcia każdorazowo przed ich rozpoczęciem dla zachowania bezpieczeństwa winni
sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, z którego będzie korzystał
i w przypadku zauważenia usterek zgłosić obsłudze obiektu.
20. Prowadzący zajęcia/opiekun grupy odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby do Sali sportowej
weszli tylko zainteresowani co najmniej na 15 minut przed ustaloną godziną oraz za
dopilnowanie zamknięcia wejścia głównego najpóźniej 15 min po godzinie rozpoczęcia. Wszyscy
uczestnicy zobowiązani są do przebywania tylko w Sali sportowej do momentu zakończenia
zajęć. Zabronione jest wychodzenie na zewnątrz oraz przemieszczanie się po obiekcie i szkołach.
21. Po zakończeniu zajęć urządzenia i sprzęt sportowy, z którego korzystano w należytym stanie
technicznym winny być umieszczone w wyznaczonym miejscu.
22. Prowadzący zajęcia i osoby fizyczne zobowiązani są do sprawdzenia i pozostawienia po każdym
korzystaniu z Sali sportowej porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych (np. butelki,
odzież, papiery, itp.).
23. Osoby niszczące sprzęt, urządzenia lub inne mienie obiektu sali sportowej ponoszą
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody w wysokości 100% wartości uszkodzonego
lub zniszczonego mienia.
24. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów
porządkowych, BHP i ppoż. oraz niniejszego regulaminu. Osoby korzystające z pomieszczeń Sali
sportowej zobowiązane są do zapoznania się z niniejszymi przepisami i przestrzegania ich.
25. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi,
opiekunowi grupy lub obsłudze obiektu (Oświadczenie zał. nr 4 do Regulaminu).
26. Dyrektor Gimnazjum w Poczesnej i obsługa obiektu sprawuje nadzór nad przestrzeganiem
niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu Sali sportowej
zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom i zakazom.
27. Za rzeczy osobiste pozostawione w szatniach Administrator i obsługa obiektu nie ponoszą
odpowiedzialności.
28. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania obiektu
i pomieszczeń Sali sportowej stosownie do obowiązującego w tym zakresie prawa.
29. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z obiektu
i pomieszczeń Sali sportowej wynikających z sytuacji wyjątkowych. O powyższych szczególnych
zdarzeniach Administrator będzie zawiadamiał telefonicznie, drogą elektroniczną lub pisemnie
z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
30. Skargi, wnioski i zażalenia przyjmuje ustnie i pisemnie Dyrektor Gimnazjum w Poczesnej.

DYREKTOR:
mgr Paweł Wiśniewski

Opracował: PW

