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REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ 

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  W BRZOSTKU 

1. Hala widowiskowo-sportowa jest administrowana przez Ośrodek Sportu i 
Rekreacji  

w Brzostku. 

2. Hala widowiskowo-sportowa czynna jest: 

a) w miesiącach: styczeń - czerwiec i wrzesień - grudzień:  

od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 22.00, w soboty od 9.30 – 15.00 

oraz w niedziele  

w uzgodnionych godzinach po uprzedniej rezerwacji telefonicznej dokonanej z 
trzydniowym wyprzedzeniem; 

b) w okresie wakacyjnym w miesiącach lipiec-sierpień: 

poniedziałek, środa, piątek  w godz. 14.00 - 21.00,  wtorek, czwartek  w godz. 

9.00 – 15.00. 

w pozostałych dniach: sobota, niedziela obiekt jest nieczynny; 

c) w dniach nauki szkolnej w godz. 8.00 - 15.00 hala sportowa udostępniona 

jest  na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego 

młodzieży uczącej się  

w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku; 

d) w okresie zimowych ferii szkolnych istnieje możliwość wydłużenia czasu 

funkcjonowania obiektu. 

4. Korzystanie z hali odbywa się po uzgodnieniu z administratorem w oparciu  

o harmonogram korzystania z obiektu. Rezerwacja stałych w sezonie godzin 

korzystania  

z obiektu wymaga zawarcia stosownej umowy z OSiR w Brzostku.  

5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny bezwzględnie 

przestrzegać niniejszy regulamin, przepisy bhp i ppoż. oraz podporządkować 

się wskazówkom  

i poleceniom pracownika obsługi obiektu. 

6. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodne z 
obowiązującym cennikiem. 

7. Z hali widowiskowo-sportowej korzystać mogą: 

a) grupy zorganizowane pod nadzorem osoby pełnoletniej – 

opiekuna/przedstawiciela grupy;  

b) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela; 

c) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera; 

d) dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie 

pod nadzorem osoby pełnoletniej – opiekuna/przedstawiciela grupy; 

e) z widowni mogą korzystać kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez 

sportowych  

z udziałem publiczności; 

f) osoby uczestniczące w pozostałych okolicznościowych imprezach za zgodą 

administratora. 

8. Do obiektu hali widowiskowo-sportowej nie mogą wchodzić osoby, których 

stan wskazuje na spożycie alkoholu lub, które są pod działaniem środków 

odurzających. 
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9. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest: 

pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni, założenie właściwego 

stroju  

i obuwia sportowego z białą podeszwą (czystego, nie pozostawiającego 

podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.); 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów 

sportowych znajdujących się na wyposażeniu obiektu; 

utrzymanie czystości i porządku pomieszczeń, z których korzystają; 

podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub 

pracowników obsługi obiektu; 

zgłaszania wszelkich wypadków, uszkodzeń sprzętu i wyposażenia osobie 

prowadzącej zajęcia lub pracownikowi obsługi obiektu. 

10. Prowadzący zajęcia obowiązany jest sprawdzić stan techniczny sprzętu i 
wyposażenia przed przystąpieniem do zajęć. 

11. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno: 

palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środki odurzające; 

przebywać na terenie obiektu pod wpływem po spożyciu alkoholu lub 

środków odurzających; 

wnosić na teren obiektu i używać sprzętu, materiałów i narzędzi 

niebezpiecznych; 

wieszać się na obręczach i konstrukcjach urządzeń do gier zespołowych; 

wychodzić na drabinki bez polecenia prowadzącego zajęcia; 

korzystać z urządzeń elektrycznych znajdujących się w budynku hali 

widowiskowo-sportowej. 

12. W czasie zawodów, zajęć, treningów oraz imprez ich organizator jest 

zobowiązany przestrzegać w tym zakresie określone prawem przepisy oraz 

postanowienia niniejszego regulaminu. Organizator ponosi pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników oraz odpowiada za 

ewentualne zniszczenia i dewastacje obiektu.  

13. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali widowiskowo - sportowej 

mogą być prowadzone tylko w obecności nauczyciela. Wejście grupy do obiekt 

może odbywać się za zgodą nauczyciela, który jest jednocześnie 

odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczestników zajęć oraz odpowiada za 

ewentualne zniszczenia i dewastacje obiektu.  

14. Prowadzący zajęcia (opiekun grupy, nauczyciel, trener) zobowiązany jest 

do zapoznania swoich podopiecznych z regulaminem oraz zasadami 

korzystania z obiektu, odpowiada także za stan czystości i porządku w 

szatniach i pomieszczeniach sanitarnych, z których korzystają jego 

podopieczni. 

15. Udostępnianie sprzętu i wyposażenia oraz kluczy do pomieszczeń dokonuje 

pracownik obsługi obiektu.  

16. Osoby niszczące sprzęt, urządzenia hali sportowej oraz dewastujące obiekt 

ponoszą pełną prawną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

17. Za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie obiektu w 

administrator nie bierze odpowiedzialności. 

18. Na terenie obiektu zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz 

stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub 

kalectwo. 

20. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne 

przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 

21. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać 



nauczycielowi, trenerowi lub pracownikowi obsługi obiektu. 

22. Osoby naruszające porządek publiczny, łamiące przepisy prawa oraz 

drastycznie łamiące postanowienia niniejszego regulaminu będą wezwane do 

opuszczenia obiektu. W przypadku nie podporządkowania się poleceniom 

obsługi lub organizatora zajęć do interweniowania wezwana będzie Policja, a 

zdarzenie skierowane zostanie na drogę sądową postępowania  

w sprawach o wykroczenie. 

23. Administrator i obsługa obiektu sprawuje nadzór nad przestrzeganiem 

obowiązujących przepisów prawa i niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby 

przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania 

się ich nakazom. 

24. Każdy korzysta z obiektu na własną odpowiedzialność. Administrator 

obiektu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki 

korzystających z obiektu. 

25. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do 

administratora obiektu.  

 

Brzostek, dn.01.09.2016 r.        Kierownik OSiR w Brzostku

 

 


