
 

Załącznik nr 20  

do Uchwały nr XIX/160/2019 

Rady Miejskiej w Kole 

z dnia 18 grudnia 2019 roku 

 

REGULAMIN  SALI  SPORTOWEJ  NR  45 PRZY UL. SZKOLNEJ 2B 

 

1. Sala sportowa nr 45 (dalej, jako „sala 45”) jest integralną częścią hali widowiskowo-sportowej, 

obowiązują w niej przepisy Regulaminu ogólnego oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu. 

2. Sala 45 przeznaczona jest do prowadzenia zajęć programowych wychowania fizycznego, 

treningów, zajęć sportowych i rekreacyjnych a także organizacji takich wydarzeń jak: szkolenia, 

konferencje, warsztaty, prezentacje lub inne tego typu spotkania. 

3. Warunkiem korzystania z sali 45 jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.  

4. Korzystanie z sali 45 odbywa się za zgodą Zarządcy w oparciu o harmonogram. 

5. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania wyznaczonych  

w harmonogramie godzin.  

6. Za korzystanie z sali 45 pobierane są opłaty wg stawki godzinowej zgodnie z obowiązującym 

cennikiem. 

7. Rezerwacje sali 45 mogą zostać odwołane, o czym korzystający zostanie powiadomiony  

z odpowiednim wyprzedzeniem na podstawie warunków określonych w umowie. 

8. Z sali 45 mogą korzystać: 

a) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, 

b) kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, 

c) grupy zorganizowane wyłącznie pod nadzorem opiekuna, 

d) zakłady pracy, instytucje, stowarzyszenia i inne organizacje, 

e) osoby fizyczne, w tym dzieci do lat 13 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 

9. Z sali 45 nie mogą korzystać osoby:  

a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub środków podobnie 

działających, 

b) z przeciwwskazaniami lekarskimi. 

10. Korzystający z sali 45 zobowiązani są do używania odpowiedniego stroju oraz obuwia sportowego 

tzn. obuwia zamiennego, czystego, niepozostawiającego podczas użytkowania zabrudzeń, rys i 

innych śladów. 

11. Korzystającym z sali 45 zakazuje się: 

a) wykonywania ćwiczeń w innym ubiorze niż sportowym,  

b) wnoszenia i używania sprzętu niesportowego, 

c) wchodzić na drabinki bez polecenia prowadzącego zajęcia, 

d) bez zgody i nadzoru pracowników obsługi hali widowiskowo-sportowej przenoszenia  

i rozkładania urządzeń sportowych,  

e) samodzielnego korzystania z wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na 

wyposażeniu hali, 

f) korzystania ze sprzętu uszkodzonego lub niesprawnego technicznie,  

g) palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych oraz spożywania alkoholu. 



12. Wszystkie osoby korzystające z sali 45 są zobowiązane podporządkować się instrukcjom oraz 

poleceniom wydawanym przez obsługę hali. 

13. Udostępnienie sprzętu i wyposażenia oraz kluczy do pomieszczeń (magazynów, szatni itp.) 

odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą obsługi hali. 

14. Szatnie od momentu otrzymania klucza od obsługi hali są pod wyłącznym nadzorem osoby 

prowadzącej zajęcia lub innej wyznaczonej przez organizatora zajęć osoby. Wejście do szatni 

odbywa się w obecności prowadzącego zajęcia lub opiekuna grupy. 

15. Korzystanie z sali 45 i urządzeń sportowych podczas lekcji wychowania fizycznego lub 

pozostałych zajęć powinno odbywać się pod nadzorem nauczycieli lub innych osób uprawnionych 

do prowadzenia zajęć. Wejście grup na salę 45 powinno odbywać się za jego zgodą. 

16. Przed przystąpieniem do zajęć, prowadzący powinien sprawdzić stan techniczny sali i używanego 

sprzętu lub urządzeń. Zauważone usterki oraz występujące zagrożenia należy niezwłocznie zgłosić 

obsłudze hali. 

17. W czasie wynajmu wstęp na salę 45 mają tylko uczestnicy zajęć. Osoby niebiorące bezpośrednio 

udziału w zajęciach mogą przebywać w wydzielonej części sali - obowiązuje ich również 

zamienne obuwie sportowe. 

18. Prowadzący zajęcia lub organizator odpowiada za stan czystości i porządku sali oraz w szatniach i 

pomieszczeniach sanitarnych po każdych zajęciach. 

19. Po zakończeniu zajęć prowadzący zajęcia lub opiekun grupy jest zobowiązany zgłosić szatnie do 

odbioru obsłudze hali oraz oddać klucze. 

20. Nauczyciel, instruktor, trener, opiekun grupy opuszcza salę 45 ostatni – po wyjściu całej grupy. 

21. Obsługa hali może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać z 

dalszego korzystania z sali 45. 


