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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 15/12/2015 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie 

z dnia 31 grudnia 2015r.  
 

Regulamin korzystania z obiektów sportowych  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie 
 

1. Regulamin określa zasady korzystania z: 

a. obiektów znajdujących się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie jakimi są: hala 

sportowa, sala gimnastyczna, sale ćwiczeń: siłownia i sala lustrzana, sala judo, zwanych dalej 

obiektami sportowymi; 

b. szatni  i sanitariatów znajdujących się przy obiektach sportowych. 

2. Obiekty sportowe służą przede wszystkim realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie wychowania 

fizycznego, a także zajęć wynikających z realizacji  zadań wychowawczych, opiekuńczych i 

dydaktycznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Halinowie. 

3. Obiekty sportowe są udostępniane Gimnazjum w Halinowie w celu realizacji zajęć dydaktycznych 

w zakresie wychowania fizycznego, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Dyrektorem 

Zespołu.  

4. Obiekty sportowe są  wynajmowane osobom indywidualnym lub grupom zorganizowanym. 

Wynajem jest realizowany w czasie nie kolidującym z realizacją zajęć dydaktycznych w zakresie 

wychowania fizycznego, a także zajęć wynikających z realizacji  zadań wychowawczych, 

opiekuńczych i dydaktycznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Halinowie. 

5. Do obiektów sportowych mają wstęp jedynie osoby i grupy: 

a. odbywające zajęcia wychowania fizycznego zgodnie z planem lekcji i pod opieką 

nauczyciela; 

b. uczestniczące w imprezach wynikających z realizacji  zadań wychowawczych, 

opiekuńczych i dydaktycznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie i pod 

opieką wychowawcy lub nauczyciela; 

c. uczestniczące w zajęciach lub imprezach zorganizowanych, pod opieką instruktora, 

trenera lub osoby odpowiedzialnej, zgodnie z umową wynajmu; 

d. uczestniczące w zajęciach własnych, zgodnie z umową wynajmu.  

6. Obowiązkiem wszystkich osób korzystających z obiektów sportowych jest: 

a. pozostawienie zewnętrznych okryć i obuwia w szatni, 

b. założenie właściwego obuwia sportowego (czystego, nie pozostawiającego podczas 

użytkowania rys i zabrudzeń, itp.), 

c. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z przyrządów sportowych 

znajdujących się w wyposażeniu obiektów sportowych, 

d. zdjęcie ozdób, które mogłyby zagrozić w czasie zajęć zdrowiu korzystających z obiektów 

sportowych (łańcuszki, kolczyki, bransoletki, itp.), 

e. utrzymywanie czystości i porządku na terenie obiektów sportowych oraz w szatni i w 

pomieszczeniach sanitarnych, 

f. podporządkowanie się poleceniom opiekunów grup, organizatorów oraz pracowników 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie odpowiedzialnych za funkcjonowanie 

obiektu. 

7. Przebywającym na terenie obiektów sportowych zabrania się: 

a. palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, stosowania środków 

odurzających, 

b. spożywania posiłków, 

c. wnoszenia i używania szklanych opakowań oraz innych przedmiotów wykonanych ze 

szkła, 

d. wnoszenia i używania sprzętu nie będącego sprzętem sportowym, 

e. wieszania się na siatkach zabezpieczających, obręczach i konstrukcjach do piłki 

koszykowej. 
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8. Zajęcia grup szkolnych korzystających z obiektów sportowych odbywają się w obecności 

nauczyciela. Nauczyciel odpowiada za pozostawiony przez grupę stan czystości i porządek w 

szatniach  oraz pomieszczeniach sanitarnych obiektów sportowych.  

9. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego oraz uczniowie nie ćwiczący przebywają  

w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, w zasięgu jego pola widzenia i przez cały czas 

trwania lekcji pozostają do jego dyspozycji. 

10. Grupy zorganizowane  oraz osoby indywidualne mogą przebywać w obiektach sportowych 

wyłącznie pod opieką instruktora, trenera lub osoby odpowiedzialnej wskazanej w  umowie 

wynajmu.  Po każdych zajęciach i imprezach sportowych za stan czystości i porządek w szatniach 

oraz pomieszczeniach sanitarnych obiektów sportowych odpowiada osoba  wskazana w umowie 

wynajmu.  

11. Osoby nie biorące bezpośrednio udziału w zajęciach lub imprezach sportowych (rodzice, kibice, 

widzowie) mogą przebywać jedynie na widowni lub w wydzielonej części obiektu sportowego, o 

ile obecność widowni była wskazana w umowie najmu.  

12. Podczas przerw miedzy zajęciami, a także w czasie wykonywania prac porządkowych obiekty 

sportowe są  bezwzględnie opuszczane przez wszystkich użytkowników obiektów. 

13. Dostęp do sprzętu oraz wszystkich urządzeń sportowych możliwy jest jedynie za zgodą i pod 

opieką prowadzącego zajęcia lub osób, którym powierzono mienie pozostające na wyposażeniu 

obiektu sportowego. 

14. W szatniach dla uczniów i zawodników oraz na korytarzach obiektów sportowych mogą 

przebywać jedynie grupy, które uczestniczą w zajęciach. W czasie trwania zajęć szatnia  jest 

opuszczana przez uczniów. Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest zamknąć szatnię  na 

czas trwania zajęć.  

15. Przedmioty wartościowe uczniowie przekazują do depozytu nauczycielowi prowadzącemu 

zajęcia. Zespół Szkolno-Przedszkolny nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w 

szatniach oraz przedmioty wartościowe nie oddane do depozytu.  

16. Za stan i sprawność eksploatacyjną sprzętu sportowego obiektów sportowych odpowiadają 

nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie oraz nauczyciele Gimnazjum w 

Halinowie prowadzący zajęcia w obiektach sportowych.  

17. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje sprawność użytkową sprzętu. 

Sprzęt sportowy nie spełniający wymogów bhp winien być wyłączony z użytkowania, a jego stan 

zgłoszony Dyrektorowi Zespołu lub kierownikowi gospodarczemu. 

18. O wszelkich usterkach i awariach należy niezwłocznie powiadomić nauczyciela, trenera, 

pracownika obsługi hali lub kierownika gospodarczego. Usterka, awaria powinna być odnotowana 

przez prowadzącego zajęcia w Rejestrze Usterek znajdującym się u pracowników obsługi obiektu. 

19. Z urządzeń sanitarnych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Środki higieny i 

czystości: szampony, żele pod prysznic, używane przez osoby korzystające z urządzeń sanitarnych 

powinny mieć plastykowe opakowania. 

20. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia obiektów sportowych ponoszą odpowiedzialność 

materialną za wyrządzone szkody (lub taką odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie). 

21. W czasie zawodów, zajęć i imprez organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów 

regulaminu oraz zapewnić bezpieczeństwo korzystającym z obiektów sportowych. 

22. W razie pożaru lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu czy życiu przebywających w obiektach 

sportowych, należy wykonywać polecenia osoby prowadzącej w danej chwili zajęcia lub osób 

odpowiedzialnych za akcję ratunkową i postępować zgodnie z zasadami ewakuacji obiektu. 

23. Dyrektor Zespołu i kierownik gospodarczy mogą kontrolować przestrzeganie Regulaminu 

korzystania z obiektów sportowych  przez grupy i osoby indywidualne, a w razie stwierdzenia 

uchybień mogą zakazać ich użytkowania.  

24. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z 

terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania  

w sprawach o wykroczenie. 


