
Załącznik 

 do zarządzenia nr 9/2018 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Sportowymi nr 8   

 

 
Regulamin w sprawie zasad korzystania z hali sportowej przy Szkole 

Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 8 w Oświęcimiu 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Hala sportowa przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 8 im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Oświęcimiu, zwana w dalszej części regulaminu „halą” jest obiektem użyteczności publicznej 

i służy celom upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie dyscyplin sportowych, do których 

jest przygotowana i wyposażona. 

2. Hala stanowi własność Miasta Oświęcim i pozostaje w zarządzie Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Sportowymi nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oświęcimiu, zwanej w dalszej części regulaminu 

„szkołą”. 

3. Hala otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7ººdo 22ºº (zajęcia trwają do godz. 

21³º), w soboty, niedziele i święta w zależności od potrzeb po uzgodnieniu z zarządcą. 

4. W dni nauki szkolnej w związku z realizacją zadań dydaktycznych w zakresie wychowania 

fizycznego pierwszeństwo z korzystania z hali przysługuje uczniom Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami sportowymi nr 8, a następnie uczniom szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Oświęcim.  

5. Z hali mogą korzystać: 

a) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna; 

b) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem opiekuna, trenera; 

c) zakłady pracy, instytucje, organizacje, grupy zorganizowane; 

d) osoby fizyczne; 

e) osoby uczestniczące w innych imprezach organizowanych za zgodą zarządcy hali. 

 

6. W przypadku organizacji imprez masowych organizator zobowiązany jest posiadać zezwolenie 

uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez 

masowych. 

7. Osoby nie biorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (widzowie, osoby 

niećwiczące) mogą przebywać wyłącznie na widowni oraz w wydzielonych częściach hali 

wskazanych przez prowadzącego zajęcia lub organizatora imprezy. Miejsca wydzielone prowadzący 

zajęcia lub organizator imprezy uzgadnia z zarządcą hali 

8. Korzystanie z hali odbywa się w uzgodnieniu z zarządcą hali w oparciu o harmonogram zajęć. 

Terminy udostępniania obiektu powinny być uzgadniane co najmniej 7 dni przed planowanymi 

zajęciami. 

9. Wynajmujący halę korzystają z własnego sprzętu sportowego ( piłki, stroje, obuwie sportowe, itp.). 

10. Udostępnianie hali organizatorowi zajęć lub imprezy następuje na podstawie umowy użyczenia 

lub najmu zawartej ze szkołą i po wniesieniu opłaty zgodnie z uchwałą nr XL/176/03 Rady Miasta 

Oświęcim z dnia 19 listopada 2003r z późn. zm. /tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa 

Małopolskiego z 2014 r. poz.740/. 

11. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć sportowych odpowiedzialność prawną ponosi organizator 

zajęć (nauczyciel, opiekun, trener, instruktor, organizator zajęć lub imprezy), którego obowiązkiem 

jest sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń hali pod względem bezpieczeństwa. 

12. Szkoła nie odpowiada za przedmioty pozostawione w hali. 



13. Szkoła sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

 

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA  

14. Osoby korzystające z pomieszczeń hali, osoby prowadzące zajęcia, opiekunowie grup 

odpowiedzialne są za przestrzeganie przepisów bhp i p/poż. oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

przy korzystaniu z urządzeń sportowych znajdujących się na hali. 

15. O wszelkiego rodzaju awariach, uszkodzeniach sprzętu należy niezwłocznie powiadomić 

pracownika hali. 

16. Na terenie hali sportowej zabrania się biegania po korytarzach, schodach, itp. oraz stwarzania 

zagrożeń narażających korzystających z hali na utratę zdrowia i kalectwo. 

17. Obowiązuje kategoryczny zakaz używania sprzętu znajdującego się na hali niezgodnie z jego 

przeznaczeniem w szczególności wieszania się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej, 

wieszania się i wspinania po piłkochwytach zamontowanych na bocznych ścianach hali sportowej 

oraz po kotarach odgradzających boiska hali. 

18. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia będące na wyposażeniu hali ponoszą odpowiedzialność 

materialną na zasadach ogólnych. Odpowiedzialność taką ponoszą również opiekunowie prawni osób 

niepełnoletnich. 

19. Obowiązkiem osób korzystających z hali jest: 

a) pozostawianie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni, 

b) stosowanie właściwego obuwia sportowego (halowe z białą podeszwą), nie pozostawiającego 

podczas użytkowania zabrudzeń czy rys, 

c) korzystanie z przyrządów i urządzeń sportowych zgodnie z ich przeznaczeniem, 

d) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów i urządzeń hali, 

e) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników 

odpowiedzialnych za funkcjonowanie hali, 

f) utrzymanie czystości i porządku na terenie hali, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych, 
g) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie. 

20. Z hali nie mogą korzystać osoby których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są 

pod wpływem środków odurzających, 

21. Przebywającym na terenie hali nie wolno: 

a) palić papierosów, wnosić i spożywać napojów alkoholowych, stosować środków odurzających, 

b) spożywać posiłków w części sportowej hali oraz siłowni, 

c) wnosić i używać przedmiotów, które mogą być zagrożeniem dla osób korzystających z hali w tym 

petard, fajerwerków, rozpylaczy gazu, kijów bejsbolowych, itp), 

d) niszczyć wyposażenia i urządzeń hali, 

e) korzystać z uszkodzonego sprzętu i wyposażenia hali, 

f) wprowadzać zwierząt, 

g) korzystać z pomieszczeń nie wymienionych w umowie. 

22. Korzystający z hali zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i do przestrzegania zasad 

w nim zawartych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


