
Załącznik do zarządzenia Nr  3/2021 
dyrektora Szkoły Podstawowej  
im. Ks. Mariana  Wiewiórowskiego  
w Gomulinie z dnia 27.01.2021 r. 
 

Regulamin korzystania z hali sportowej  

przy Szkole Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego  

w Gomulinie 

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 13 sierpnia 2020 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.  

z 2020 r., poz. 1386) 

1. Przebywający na terenie hali sportowej zobowiązani są do zapoznania się z 

obowiązującym regulaminem i stosowania się do jego postanowień. 

2. Hala sportowa jest otwarta w dniach nauki szkolnej w godzinach od 8.00 do 15.30. 

3. Hala sportowa jest również czynna podczas ferii zimowych, letnich oraz w godzinach 

popołudniowych zgodnie z harmonogramem prowadzonych zajęć. 

4. Hala sportowa może być wynajęta na zajęcia sportowo - rekreacyjne, kulturalne i 

edukacyjne dzieci i młodzieży szkolnej, mieszkańców oraz innych zorganizowanych grup 

na zasadach określonych w umowie, zawartej z dyrektorem szkoły. 

5. Uczniowie mogą przebywać na hali sportowej, tylko pod opieką nauczyciela. 

6. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialność prawną ponosi osoba 

organizująca zajęcia (nauczyciel, trener, instruktor, opiekun). Obowiązkiem tej osoby jest 

każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń hali, obiektu. Wszelkie uwagi 

powinny być natychmiast zgłoszone dyrekcji szkoły.  

7. Po zakończeniu zajęć osoba odpowiedzialna ma obowiązek sprawdzić stan hali sportowej, 

sprawdzić pomieszczenia socjalne, pozamykać okna, zgasić światło i zamknąć drzwi. 

8. Obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia (w całym obiekcie) halowego, czystego  obuwia 

sportowego z jednolitą, jasną, niebrudzącą podeszwą. 

9. Nie wolno regulować zaworów grzejnikowych, dokonywać jakichkolwiek napraw i 

wynosić sprzętu, który znajduje się w hali sportowej. 

10. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz używania otwartego ognia, palenia tytoniu i 

spożywania alkoholu. 

11. W całym obiekcie hali sportowej zabrania się przebywania osobom, których stan wskazuje 

na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. 

12. Zabrania się wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, 

substancji żrących, farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych i rozpylania 

wszelkiego rodzaju gazów. 

13. Obowiązuje zakaz wprowadzania i wnoszenia zwierząt (wyjątek: czynności operacyjne 

policji i służb specjalnych). 

14. Na terenie całego obiektu zakazuje się naklejania materiałów reklamowo – informacyjnych 

bez zezwolenia dyrekcji szkoły. 



15. W czasie trwania płatnych imprez uczestników obowiązuje korzystanie z szatni. 

16. Zabrania się wchodzenia osobom postronnym do pomieszczeń hali sportowej, które nie są 

dostępne widzom (szatnie, biura, magazyny itp.). 

17. Osoby chcące korzystać z pomieszczeń, boisk i urządzeń zobowiązane są do rezerwacji, 

następnie podpisania stosownej umowy i dokonania opłaty (zgodnie z cennikiem). 

Wszelkich formalności dokonuje się w sekretariacie szkoły. Halę sportową wynajmuje się 

na godziny zegarowe (60 minut) – licząc od wejścia do wyjścia. 

18.  Należy szanować sprzęt i urządzenia znajdujące się w hali sportowej, jak również dbać o 

ład, porządek i czystość. 

19.  Za zniszczenie, zgubienie przedmiotów, sprzętów i wyposażenia należącego do hali 

sportowej obowiązuje odpłatność 100% (bez względu na stan, w jakim był sprzęt). 

20.  Dyrekcja szkoły nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem 

obowiązujących regulaminów oraz nie odpowiada za kradzieże i pozostawione w całym 

obiekcie przedmioty. 

21.  Każdy wypadek należy zgłaszać bezpośrednio prowadzącemu zajęcia, a prowadzący 

zobowiązany jest zgłosić wypadek dyrekcji szkoły. 

22.  Osoby naruszające regulaminy, porządek publiczny i niestosujące się do zaleceń obsługi 

oraz służb porządkowych będą wypraszane z hali sportowej (stosowane będą ogólne 

przepisy dotyczące ładu i porządku publicznego). 

23.  Skargi i wnioski należy zgłaszać dyrekcji szkoły na piśmie. 

24. Hala sportowa jest objęta monitoringiem wizyjnym. 


