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REGULAMIN HALI SPORTOWEJ OSIR POLNA

Hala sportowa administrowana jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście.

Hala sportowa czynnajest w godzinach 07.00-22.00.

Warunkiem korzystania z hali jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.
Za korzystanie z hali pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Z hali sportowej korzystać mogą :

e grupy zorganizowane,

e dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna,

e kluby sportowe i grupy zorganizowane pod nadzorem instruktora lub trenera,

e klienci indywidualni,

e dzieci do lat 7, wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby:

e których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

e zprzeciwwskazaniamilekarskimi.

e które nie uiściły opłat lub nie zawarły umowy z Dyrektorem OSiR.

Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:

e pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,

e założenie właściwego obuwia sportowego niepozostawiającego śladów na parkiecie,

* przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń sportowych,

e utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeń sanitarnych,

e podporządkowanie się poleceniom osób prowadzącym zajęcia lub pracownikom odpowiedzialnym
za funkcjonowanie obiektu.

Osobom przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:

e palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,

e wnosić i używać szklanych opakowań oraz innych przedmiotów wykonanychze szkła,

« wnosić i spożywać posiłków z wyłączeniem imprez okolicznościowych uzgodnionychz
Dyrektorem OSiR,

e wnosić i używać sprzętu stwarzającego zagrożenie,

e wprowadzać zwierząt,

* wchodzić na halę sportową bez wcześniejszego uzgodnienia, rezerwacji.
Sprzęt sportowy wydawany jest przez pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
O wszelkiego rodzajach usterkach należy powiadomić obsługę.
Osobyniszczące sprzęt lub urządzenia będące na wyposażeniu hali sportowej ponoszą
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody, a w przypadku osób nieletnich odpowiedzialność
ponoszą ich prawni opiekunowie.

W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i
p.poż.

Wszelkie skaleczenia i urazy należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi, opiekunowi lub obsłudze
obiektu.

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwanez hali
sportowej.

Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach kierownictwohali sportowej nie odpowiada.
Rezerwacje przyjmowane są w sekretariacie Ośrodka.
Klucze do szatni wydawane są przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie obiektu.
W innych sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują przepisy ogólne oraz Dyrektor
OSiR.

Dyrektor OSiR

 

  


