
UCHWAŁA Nr XXVI/266/14 

RADY GMINY BOBROWICE 

 

z dnia 30 października 2014 r. 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z hali widowiskowo - sportowej przy 

Zespole Szkół Samorządowych w Bobrowicach 

 

 

     Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

      

     §1. Ustala się Regulamin korzystania z hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół 

Samorządowych w Bobrowicach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

     §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice. 

 

     §3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
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                Załącznik nr 1 

                                                 do uchwały Rady Gminy Bobrowice 

                                                                    Nr XXVI/266/14 z dnia 30 października 2014 r. 

 

 

Regulamin korzystania z hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół 

Samorządowych w Bobrowicach 

     

  § 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania z hali widowiskowo - sportowej przy Zespole 

Szkół Samorządowych w Bobrowicach, zwanej dalej "halą". 

     2. Hala jest obiektem użyteczności publicznej i jest własnością Gminy Bobrowice. 

     3. Hala jest administrowana przez Urząd Gminy Bobrowice, zwanym dalej 

"administratorem". 

     4. Korzystający z hali zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego 

przestrzegania. 

     5. Pracownicy hali sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

 

   § 2. 1. Hala otwarta jest: 

a)  od poniedziałku do piątku: 

  - w godzinach 8.00 - 16.00 – szkoły (przedszkola) z terenu Gminy Bobrowice, 

  -  w godzinach 16.00 - 22.00 - ogólnodostępna dla osób fizycznych i grup zorganizowanych, 

b) w soboty i niedziele na czas organizowanych zajęć, imprez, zawodów sportowych, turniejów. 

     2. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą pracownika hali w oparciu o harmonogram zajęć. 

     3. Istnieje możliwość wynajęcia hali poza ustalonymi godzinami w pkt 1 po uprzednim 

uzgodnieniu z pracownikiem hali i uzyskaniem zgody od administratora obiektu. 

  

  § 3. 1. Korzystanie z hali jest odpłatne z zastrzeżeniem ust. 2. 

     2. Zwolnione z odpłatności za korzystanie z hali są : 

a)  szkoły (przedszkola), dla których Gmina Bobrowice jest organem prowadzącym,                            

w ramach zajęć dydaktycznych i sportowo-rekreacyjnych, 

b)  stowarzyszenia sportowe mające swoją siedzibę na terenie Gminy Bobrowice, 

c) mieszkańcy Gminy Bobrowice na podstawie listy nazwisk uczestników zajęć, 

d)  imprezy sportowe, artystyczne, kulturalne zorganizowane lub zlecone do organizacji przez 

Gminę Bobrowice i podległe jej jednostki organizacyjne. 

     3. Wójt Gminy Bobrowice ustali wysokość opłat za korzystanie z hali w drodze zarządzenia. 

   

   § 4. 1. Z hali korzystać mogą : 

a)  grupa zorganizowana (nie może przekroczyć 24 osób), 

b)  dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub pełnoletniego opiekuna, 

c)  kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora, trenera lub osoby wskazanej przez klub, 

d)  zakłady pracy, instytucje, organizacje, 

e)  osoby fizyczne, 

f)  osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych              

z udziałem publiczności. 

     2. Z hali  nie mogą korzystać osoby: 

a)  których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków 

odurzających; 

b)  z przeciwwskazaniami lekarskimi. 

  3. Obowiązkiem osób korzystających z hali jest: 



a)  pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni, 

b)  założenia właściwego obuwia sportowego - tzw. "halówki" (czystego, niepozostawiającego 

podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.), 

c)  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych 

znajdujących się w wyposażeniu hali, 

d)  utrzymanie czystości i porządku na terenie hali, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych, 

e)  podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników 

odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu. 

 

   § 5. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i korzystania z obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem zabrania się : 

a)  palenia papierosów, picia napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających, 

b)  wnoszenia i używania sprzętu niesportowego, 

c)  niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

d)  korzystania z urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, 

e)  zakłócania porządku, 

f)  zaśmiecania, 

g)  wprowadzania zwierząt, 

h)  przebywania i korzystania z obiektu bez zgody pracownika hali i poza godzinami otwarcia 

obiektu. 

      2. Opiekun grupy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pracownika hali                                      

o przypadkach uszkodzeń czy zniszczeń obiektu lub sprzętu sportowego będącego 

wyposażeniem obiektu. 

      3. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi 

lub obsłudze obiektu. 

     4. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach                                     i 

pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach. 

     

   § 6. 1. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania 

zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.  

      2. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie 

przepisów BHP i p. poż.  

      3. W sprawach skarg i wniosków należy zwracać się do administratora obiektu 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


