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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 16/12/2015 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie  

z dnia 31 grudnia 2015r.  

 

Regulamin wynajmu obiektów sportowych  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie 
 

1. Regulamin określa zasady wynajmu obiektów znajdujących się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Halinowie jakimi są: hala sportowa, sala gimnastyczna, sale ćwiczeń tzw. siłownia, sala 

lustrzana, sala judo, zwanych dalej obiektami sportowymi. 

 

2. Obiekty sportowe są  administrowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie zwany 

dalej Zespołem. 

 

3. Z wynajmu obiektów sportowych mogą korzystać: 

a. grupy zorganizowane; 

b. kluby, sekcje sportowe, stowarzyszenia; 

c. zakłady pracy, instytucje, organizacje; 

d. osoby fizyczne.  

 

4. 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. Wynajem obiektów sportowych może odbywać się w godzinach: 

a. poniedziałek - piątek 16.30 – 21.45; 

b. sobota - niedziela 10.00 – 21.45; 

c. w szczególnie uzasadnionych wypadkach możliwe są inne godziny wynajmu, przy zachowaniu 

punktu 4 regulaminu.  

 

6. Wszyscy wynajmujący zobowiązani są opuścić obiekty sportowe do godz. 22.00.  

 

7. Na terenie obiektów sportowych mogą przebywać osoby indywidualne i grupy zorganizowane 

zgodnie z zawartą umową wynajmu, przy zachowaniu zasady: 

a. dzieci i młodzież szkolna przebywają w obiekcie sportowym pod  nadzorem nauczyciela lub 

osoby dorosłej, 

b. dzieci i młodzież z klubów lub sekcji sportowych przebywają pod  nadzorem instruktora lub 

trenera, 

c. dzieci do lat 7 przebywają wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich; 

d.  kibice przebywają wyłącznie podczas imprez organizowanych z udziałem publiczności; 

e. podczas zajęć  dzieci  i młodzieży dopuszczalna jest obecność ich rodziców  lub opiekunów. 

 

8. Regulamin korzystania z obiektów sportowych w Zespole jest integralną częścią niniejszego 

regulaminu. Wynajmujący obiekty sportowe są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania 

obydwu regulaminów. 

 

9. Stawki czynszu za wynajem obiektów sportowych są ustalone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa miejscowego (Zarządzenia Burmistrza Halinowa, Uchwały Rady Miejskiej w 

Halinowie.  

 

10. Wykaz stawek czynszu za wynajem, a także zasady zniżek stanowi Zarządzenie Nr 17/12/2015 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w sprawie wynajmu obiektów sportowych, 

pomieszczeń budynku  i powierzchni reklamowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
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w Halinowie z dnia 31 grudnia 2015r.  
 

11. Wynajmu obiektów sportowych dokonuje się na podstawie Wniosku o wynajem obiektów 

sportowych i pomieszczeń budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - załącznik 1 

do regulaminu.  

 

12. Wnioski rozpatrywane są przez zespół w składzie: Dyrektor Zespołu, kierownik gospodarczy. 

Zespół zgodnie z zasadą równej dostępności decyduje o terminie i czasie wynajmu.  

 

13. Harmonogram wynajmu obiektów sportowych prowadzi kierownik gospodarczy zatrudniony  

w Zespole. Harmonogram jest dostępny na stronie internetowej Zespołu   http://zs-halinow.edu.pl 

 

14. Umowę wynajmu podpisuje osoba odpowiedzialna za grupę lub przedstawiciel klubu, instytucji, 

zakładu pracy. Osoba wskazana w umowie ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkich 

uczestników przebywających w obiekcie sportowym w godzinach wskazanych w umowie oraz za 

stan wynajmowanego obiektu. 

 

15. Grupy korzystające ze zniżki dołączają listę osób korzystających z obiektu. Absolwenci szkoły, 

mieszkańcy gminy Halinów uczący się poza Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie 

dołączają kserokopie aktualnych legitymacji szkolnych lub studenckich.  

 

16. W ramach wynajmu obiektów sportowych Zespół umożliwia bezpłatne korzystanie z szatni oraz 

sanitariatów znajdujących się przy obiektach sportowych. 

 

17. Zespół nie zapewnia wynajmującym sprzętu sportowego. Za dodatkową opłatą możliwe jest 

korzystanie z pokoju socjalnego dla nauczycieli, znajdującego się w obiektach sportowych. 

 

18. Opiekun grupy, osoba wskazana w umowie najmu lub pracownik obsługi Zespołu zobowiązani 

są odmówić wstępu do obiektu sportowego lub nakazać jego opuszczenie użytkownikom, którzy 

nie przestrzegają regulaminu  korzystania lub regulaminu wynajmu obiektów sportowych  

 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.  

 

19. W przypadkach stwierdzenia: 

a.  używania bądź posiadania środków psychoaktywnych, 

b. zachowania stwarzającego zagrożenie dla mienia lub użytkowników obiektów 

sportowych, 

opiekun grupy, osoba wskazana w umowie najmu i pracownik obsługi Zespołu zobowiązani są 

bezwzględnie wezwać służby mundurowe. 

 

20. Zespół nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące 

własność użytkowników obiektów sportowych. 

 

21. Wynajmujący zobowiązany jest opuścić obiekt sportowy w wyznaczonym w umowie najmu 

czasie.  

 

22. Wynajmujący zobowiązany jest pozostawić obiekt sportowy oraz szatnie i sanitariaty w stanie 

nienaruszonym i czystym. Wynajmujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów sprzątania, 

naprawy lub wymiany w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia elementów obiektów 

sportowych, szatni lub sanitariatów, powstałych podczas wynajmu.  

 

23. Skargi i wnioski dotyczące wynajmu i  użytkowania obiektów sportowych przyjmuje Dyrektor 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie.  

 

 


