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REGULAMIN OGÓLNY 

HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY ULICY SZKOLNEJ 2B W KOLE 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej przy 

ulicy Szkolnej 2B w Kole zwanej dalej „halą”. 

2. Hala jest własnością Gminy Miejskiej Koło.  

3. Zarządcą hali jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji W Kole, ul. Kolejowa 7, e-mail: 

info@mosir.kolo.pl, telefon: 63 306 77 77.  

4. Wejście na teren hali równoznaczne jest z zapoznaniem się i bezwzględną akceptacją warunków 

niniejszego regulaminu. 

5. Hala przeznaczona jest do przeprowadzania zajęć programowych wychowania fizycznego, 

treningów, zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz zawodów sportowych,               a także 

organizowania imprez sportowych, kulturalnych, widowiskowych i rozrywkowych po 

uzgodnieniu z zarządcą. Imprezy te organizuje zarządca sam, wspólnie lub organizator 

samodzielnie. 

6. Warunkiem zorganizowania imprezy na hali jest zawarcie umowy z zarządcą o wynajem hali i jej 

bezwzględne przestrzeganie. 

7. Hala jest czynna zgodnie z harmonogramem opracowanym i podawanym do informacji przez 

zarządcę. 

8. Czas otwarcia hali może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od zarządcy 

(imprezy, święta, przerwy technologiczne, awarie). Informacja o zmianie godzin otwarcia hali 

podawana jest z wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

www.mosir.kolo.pl 

9. Zabronione jest przebywanie na terenie hali poza godzinami otwarcia. 

10. Na terenie hali znajduję się: sala sportowa z trybuną dla widzów, siłownia, sala fitness, sala 

sportowa nr 45, ścianka wspinaczkowa oraz kompleks zewnętrznych boisk sportowych. 

11. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające halę. 

12. Szczegółowe zasady korzystania z jakichkolwiek części hali regulują odrębne regulaminy 

znajdujące się przy poszczególnych obiektach hali. Każdy użytkownik jest obowiązany do 

zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom. 

13. Za korzystanie z oferty poszczególnych obiektów i urządzeń hali pobierane są opłaty wg stawki 

godzinowej zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

14. Obsłudze hali przysługuje tzw. prawo gospodarza obiektu. Wszystkie osoby przebywające na 

terenie hali zobowiązane są do podporządkowania się instrukcjom oraz poleceniom wydawanym 

przez obsługę hali.  

15. Obsługa hali może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień, zakazać 

dalszego korzystania z hali. 

16. Z hali korzystać mogą:  

a) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, 

b) kluby i sekcje 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, 

f) kibice i osoby uczestniczące podczas imprez sportowych, rozrywkowych                             i 

kulturalnych z udziałem publiczności, przebywający wyłącznie w miejscach do tego 

wyznaczonych. 

17.  W przypadku osób małoletnich korzystanie z obiektów hali może się odbywać tylko                i 

wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna. 

18. Obsługa hali w przypadku wątpliwości, co do wieku dziecka ma prawo do sprawdzenia 

legitymacji szkolnej. 

19. Z hali nie mogą korzystać:  

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

podobnie działających,  

b) osoby zachowujące się prowokacyjnie, agresywnie oraz w inny sposób stwarzające zagrożenie 

dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

20. Na terenie hali obowiązuje zakaz: 

a) palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, 

b) używania środków psychotropowych lub innych środków odurzających, 

c) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, 

d) wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych 

wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem, 

e) wprowadzania i przebywania zwierząt, 

f) blokowania dróg ewakuacyjnych,  

g) biegania po korytarzach, schodach, trybunach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażając siebie  

i innych na utratę zdrowia lub kalectwo, 

h) korzystania ze sprzętu uszkodzonego lub niesprawnego technicznie. 

21. Osoby korzystające z hali zobowiązuje się do: 

a) pozostawienia okryć wierzchnich i obuwia w szatni (nie dotyczy osób przebywających na 

widowni), 

b) używania właściwego stroju i obuwia sportowego tj. obuwia zamiennego i czystego, 

c) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć, 

d) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń i przyrządów sportowych 

znajdujących się na wyposażeniu hali i wykorzystywania ich zgodnie                z 

przeznaczeniem, 

e) utrzymania czystości i porządku na terenie hali, również w szatniach                                     i 

pomieszczeniach sanitarnych,  

f) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie, 

g) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych, 

h) podporządkowania poleceniom obsługi hali. 

22. Przed przystąpieniem do zajęć, korzystający lub prowadzący powinien sprawdzić stan techniczny 

pomieszczeń i sprzętu lub urządzeń będącego na wyposażeniu hali. Zauważone usterki oraz 

występujące zagrożenia należy niezwłocznie zgłosić obsłudze hali. 

23. Prowadzący zajęcia bądź opiekun grupy zobowiązany jest do zapoznania uczestników grupy  

z obowiązującymi regulaminami na hali, odpowiada także za stan czystości i porządku                w 

szatniach oraz pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach. 

24. W czasie zajęć, zawodów organizator jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących 

przepisów i regulaminów.  



25. Udostępnienie sprzętu i wyposażenia oraz kluczy do pomieszczeń odbywa się wyłącznie za 

wiedzą i zgodą obsługi hali. 

26. Osobom, które wcześniej naruszyły niniejszy regulamin obsługa hali może odmówić wstępu na 

teren hali. 

27. Regulamin hali jest dostępny na terenie hali widowiskowo-sportowej oraz na stronie internetowej: 

www.mosir.kolo.pl 

28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują przepisy ogólne oraz zarządca.  

. 

 


