ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMINU
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE FRYSZTAKU

REGULAMIN SALI SPORTOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
WE FRYSZTAKU

§1
1. Administratorem sali sportowej
jest Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji we Frysztaku. Ul. Sportowa 30, 38-130 Frysztak. Regulamin sali
gimnastycznej stanowi załącznik nr 2 Regulaminu Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji we Frysztaku.
2. Hala sportowa służy do prowadzenia zajęć i rozgrywek sportowych, oraz
innych imprez rekreacyjno – sportowych i kulturalnych.
3. Hala nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w hali odbywają się według
wcześniej ustalonego harmonogramu.
4. Hala sportowa jest czynna:
 poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 22:00,
 sobota w godz. 12:00 – 20:00
 w niedzielę po wcześniejszym uzgodnieniu.
 w razie potrzeby dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
5. W dni powszednie w miesiącach (od września do końca czerwca w godzinach
od 8:00 do 12:30) sala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na
realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla szkół.
6. W pozostałych dniach i godzinach obiekt udostępniany jest osobom fizycznym
i grupom zorganizowanym.
7. Pierwszeństwo korzystania z sali mają Użytkownicy, którzy dokonali
rezerwacji terminowej.
8. Rezerwacja sali odbywa się w biurze GOSiR lub telefonicznie
(17) 2777 111, w godz. od 800 – 1500

§2
Z hali sportowej mogą korzystać :
 dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,
 kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora
lub trenera,
 zakłady pracy, instytucje, organizacje,
 osoby indywidualne, które korzystają z sali na własną odpowiedzialność,
 osoby biorące udział w zawodach organizowanych przez GOSiR .

§3
1. Korzystający z Sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz
obuwia sportowego.
2. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:
 punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,
 utrzymania czystości w obiekcie,
 zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,
 przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych.
3. Na terenie hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz
bezwzględne podporządkowanie się poleceniom personelu obiektów
sportowych i prowadzącego zajęcia.
4. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia urządzeń oraz
występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.
5. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni
są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych
i innych.

§4
Zabrania się wnoszenia na halę sportową:
 wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących
pożarem,
 środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,
 napojów alkoholowych.

Ponadto zakazuje się:
 wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego
rodzaju środków odurzających,
 wprowadzać na teren hali zwierząt,
 spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu ,
 manipulowania przy urządzeniach elektrycznych.

§5

1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą
usuwane z terenu hali sportowej niezależnie od ewentualnego skierowania
sprawy na drogę postępowania administracyjnego.
2. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
3. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do zapoznania się
z powyższym REGULAMINEM i przestrzegania go.
4. Osoby korzystające z hali sportowej uczestniczą w zajęciach na własną
odpowiedzialność.
5. Inne sprawy dotyczące hali sportowej nie ujęte w niniejszym regulaminie leżą
w gestii dyrekcji GOSiR Frysztak
6. Wszystkie skargi i wnioski należy składać u Dyrektora Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji we Frysztaku w godz. od 800 – 1500
7. Dyrektor GOSiR zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za
wyrządzone na terenie hali sportowej szkody, w tym także naruszenie dobrego
wizerunku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, jako jednostki organizacyjnej
Gminy Frysztak.

