
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŻYCZKOWIE  

 

§ 1 

Zarządcą Sali Gimnastycznej w Kożyczkowie 182, 83-333 Chmielno, jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne 

Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie. 

§ 2 

Regulamin określa zasady korzystania w celach sportowych z Sali Gimnastycznej w Kożyczkowie oraz z urządzeń 

będących na wyposażeniu tej Sali. Korzystanie z Sali Gimnastycznej odbywa się na zasadach określonych  

w niniejszym regulaminie i w zakresie uzgodnionym z zarządcą. 

§ 3 

Sala Gimnastyczna służy do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych, a także innych imprez rekreacyjno-

sportowych i kulturalnych. 

§ 4 

1. Sala Gimnastyczna jest udostępniona jej użytkownikom: 

- od poniedziałku do piątku w godzinach:  07:40 – 22:00  

- w soboty i niedziele w godzinach:  09:00 – 21:00.  

2. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00  do 16:30  Sala Gimnastyczna udostępniona jest 

wyłącznie na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej 

się w Szkole Podstawowej w Kożyczkowie. 

3. W razie potrzeby godziny funkcjonowania Sali Gimnastycznej mogą ulec zmianie.  

§ 5 

Całodniowe udostępnianie pomieszczeń Sali Gimnastycznej możliwe jest w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych. 

§ 6 

Podmioty prywatne mogą korzystać z Sali Gimnastycznej w sposób odpłatny. W tym celu należy podpisać 

odpowiednią umowę z zarządcą obiektu.  

§ 7 

Z Sali Gimnastycznej mogą korzystać: 

• dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,  

• osoby dorosłe, 

• osoby niepełnosprawne pod nadzorem opiekunów, 

• kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,  

• zakłady pracy, instytucje, organizacje, 

• grupy zorganizowane, 



• kibice oraz osoby uczestniczące wyłącznie podczas imprez kulturalnych i sportowych, których formuła 

organizacyjna dopuszcza udział publiczności. 

Z Sali Gimnastycznej nie mogą korzystać osoby: 

• których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających, 

• z przeciwwskazaniami lekarskimi. 

§ 8 

Zajęcia na Sali Gimnastycznej mogą odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej (kierownika grupy), 

prowadzącego zajęcia nauczyciela lub trenera. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Sali Gimnastycznej 

wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Osoby korzystające z Sali uczestniczą w zajęciach na własną 

odpowiedzialność. 

§ 9 

Do kontaktów z zarządcą obiektu grupa zorganizowana wybiera kierownika grupy, który w ich imieniu zgłasza 

zarządcy zamiar udziału w zajęciach na Sali Gimnastycznej i podpisuje umowę najmu Sali Gimnastycznej. 

§ 10 

Do obowiązków kierownika grupy należy: 

1) zapoznanie grupy z regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu, 

2) każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń sali, sanitariatów, szatni  

i korytarzy w obrębie sali oraz urządzeń znajdujących się w nich, 

3) zgłaszanie wszelkich uwag zarządcy lub pracownikom obsługi obiektu sportowego, 

4) sprawdzenie wyposażenia grupy we właściwy strój sportowy, 

5) przebywanie z uczestnikami i nadzorowanie przebiegu zajęć, 

6) ponoszenie odpowiedzialności, w tym finansowej za ewentualne szkody wynikłe ze zniszczeń i kradzieży, 

7) kontaktowanie się z zarządcą obiektu. 

§ 11 

1. Korzystający z Sali Gimnastycznej zobowiązani są do: 

• używania strojów sportowych oraz obuwia sportowego, 

• pozostawienia okryć zewnętrznych i obuwia w szatni, 

• dbania o czystość obiektu sportowego, 

• założenie właściwego obuwia sportowego – tzn. nawierzchnię należy użytkować wyłącznie w obuwiu 

sportowym o jasnych podeszwach, bez jakichkolwiek kolców    i korków (typu turfy, korki i szpilki), 

• zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie, 

• przestrzegania przepisów bhp, przeciwpożarowych i porządkowych. 

2. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględne podporządkowanie 

się poleceniom obsługi obiektu sportowego i prowadzącego zajęcia.  

3. 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 Sali.  

4. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia urządzeń oraz występujących zagrożeniach 

należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu lub zarządcę.  



5. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu Sali Gimnastycznej odpowiedzialni są prowadzący 

zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych, osoby fizyczne, oraz 

przedstawiciele grup indywidualnych. 

§ 12 

Pobieranie kluczy do szatni i pomieszczeń odbywa się u personelu Sali Gimnastycznej. 

§ 13 

Osoby, którym udostępnia się Salę korzystają z własnego sprzętu sportowego. Zarządca i personel nie mają 

obowiązku udostępnienia sprzętu sportowego znajdującego się na wyposażeniu Sali. 

§ 14 

Korzystanie z urządzeń sportowych oraz zaplecza Sali Gimnastycznej może się odbywać tylko zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz pod nadzorem osoby prowadzącej zajęcia lub opiekuna grupy. 

§ 15 

Zarządca lub osoba przez niego wskazana może kontrolować wszystkie prowadzone na Sali zajęcia, a w razie 

stwierdzenia nieprawidłowości - przerwać zajęcia i zakazać korzystania z Sali Gimnastycznej. 

§ 16 

1. Korzystający z sali gimnastycznej odpowiadają za jej właściwy stan do chwili ukończenia zajęć 

sportowych i są zobowiązani do przestrzegania na jej terenie porządku i poszanowania innych osób. 

2. O zakończeniu zajęć, kierownik grupy każdorazowo informuje zarządcę lub osobę przez niego 

wskazaną. 

3. W przypadku dokonania zniszczeń na sali sportowej w trakcie prowadzonych zajęć, osoba 

prowadząca zajęcia niezwłocznie informuje zarządcę lub osobę przez niego wskazaną. 

§ 17 

Za szkody wynikłe w trakcie zajęć w obiekcie sportowym (sala gimnastyczna, szatnie, sanitariaty, korytarze) 

ponoszą odpowiedzialność uczestnicy zajęć oraz prowadzący zajęcia.  

§ 18 

Za rzeczy oraz przedmioty wartościowe pozostawione w obiekcie jego zarządca nie ponosi odpowiedzialności. 

§ 19 

Zabrania się: 

• Wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów 

pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem, 

• Wnoszenia środków odurzających lub substancji psychotropowych, puszek, butelek, itp. wykonanych 

z kruchego lub twardego materiału oraz napojów alkoholowych, 

• palić papierosów, wnosić i pić napojów alkoholowych i pozostałych płynów, stosować środków 

odurzających, 

• wprowadzać zwierząt,                                                                          

• wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej, 



• uruchamiać i używać sprzętu sportowego bez zgody zarządcy obiektu lub osoby przez niego 

wyznaczonej, 

• wchodzić na płytę Sali bez pozwolenia kierownika grupy lub pracownika obsługi Sali. 

W przypadku stwierdzenia powyższych uchybień zarządca lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona 

przerwać zajęcia i zakazać korzystania z Sali Gimnastycznej. 

§ 20 

Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich osób uczestniczących w zajęciach sportowych w Sali 

Gimnastycznej oraz korzystających z urządzeń znajdujących się w Sali.  

§ 21 

Podpisanie umowy najmu sali gimnastycznej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

§ 22 

W zakresie nieunormowanym niniejszym regulaminem decyzję podejmuje zarządca obiektu. 

§ 23 

Zarządca zastrzega prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.  

 


