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REGULAMIN HALI SPORTOWEJ I SALI FITNESS W WIŃSKU
I.Postanowienia ogólne
Hala sportowa i Sala Fitness, służą do ćwiczeń sportowych.
1. Administratorem sal sportowych jest Dyrektor Gminnego Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Wińsku. Hala i sala fitness są wynajmowane zgodnie z harmonogramem.
2. Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku zastrzega sobie prawo do nieudostępniania obiektów sportowych w okresie wakacji, ferii szkolnych i w dni świąteczne.
3. W godzinach od 8.00 - 16.00. Hala sportowa i Sala Fitness jest udostępniona nieodpłatnie przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży uczącej się.
4. Halę sportową i Salę Fitness można wynająć poza godzinami szkolnych
w godzinach od 16 do 22.00.
5. Wynajmujący otrzymuje klucze do obiektu sportowego na czas trwania umowy, po zakończeniu lub wygaśnięciu umowy musi zwrócić klucz, w razie zagubienia kluczy, musi niezwłocznie powiadomić najemcę i pokryć koszta
zgubionych kluczy.
Z Hali sportowej i Sali Fitness mogą korzystać:
- dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna,
- kluby i sekcje sportowe pod nadzorem trenera lub instruktora,
- zakłady pracy, instytucje, organizacje, grupy zorganizowane,
- osoby fizyczne,
- osoby prowadzące działalność gospodarczą,
- osoby uczestniczące w innych imprezach organizowanych za zgodą administratora.
6. Zajęcia grup szkolnych, sekcji, klubów sportowych korzystających z sal sportowych mogą odbywać się tylko w obecności nauczyciela /instruktora/, trenera, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.
7. Z sal sportowych nie mogą korzystać:
- osoby których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających
- z przeciwwskazaniami lekarskimi.
8. Hala sportowa i Sala Fitness są wynajmowane odpłatnie osobom fizycznym,
osobom prawnym i grupom zorganizowanym przez cały tydzień w godzinach wolnych
od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, na podstawie wniosku
do Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku o zawarciu umowy najmu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
9. Osoba indywidualna wynajmująca salę sportową powinna przedstawić w podaniu następujące dane:
- imię i nazwisko osoby wynajmującej (opiekun grupy)
- aktualny adres zamieszkania
- numer dowodu osobistego
- numer telefonu kontaktowego i adres email
- szczegółowy termin wynajmu
- dyscyplinę sportową
10. Kluby, instytucje, zakłady pracy wynajmujące salę sportową powinny przedstawić w podaniu następujące dane:
- imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę korzystającą z sali (opiekun grupy) wraz z numerem telefonu kontaktowego
- pełną nazwę wynajmującego
- adres klubu, instytucji lub zakładu pracy z nip i regon
- numer telefonu kontaktowego do osoby odpowiedzialnej za najem
- planowane okresy wynajmów
- dyscyplinę sportową
11. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie opiekuna grupy, który reprezentuje grupę przed Dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku oraz ustala sprawy organizacyjne i personalne, a także ponosi
odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodne z obowiązującym regulaminem.
Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia.
Na zajęcia do Hali Sportowej i Sali Fitness może wchodzić tylko grupa z opiekunem.
12. Korzystanie z obiektu sportowego odbywa się za zgodą Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku w oparciu o aktualny harmonogram wynajmu.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu Turystki i Rekreacji w Wińsku zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w harmonogramie wynajmowanego obiektu sportowego.
Zmiana harmonogramu wymaga wcześniejszego powiadomienia wynajmujących.
13. Osoby fizyczne i prawne wynajmujące Halę Sportowa i Salę Fitness korzystają z własnego sprzętu sportowego (piłki, stroje i obuwie sportowe).
14. Wszystkie szczegółowe uregulowania dotyczące korzystania z sal sportowych oraz prawa i obowiązki stron zawarte są w umowie wynajmu sali sportowej oraz niniejszym regulaminie.
II. Postanowienia dotyczące porządku i bezpieczeństwa
21. Osoby fizyczne i osoby prawne wynajmujące salę sportową zobowiązane są do zapoznania z niniejszym regulaminem wszystkich uczestników biorących udział w organizowanym wynajmie.
22. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialne są osoby fizyczne i osoby prawne wynajmujące salę sportową, opiekunowie grup.
23. Obowiązkiem osób korzystających z sali sportowej jest:
- pozostawianie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni
- stosowanie właściwego obuwia sportowego (czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania sali sportowej zabrudzeń, rys). Ćwiczący muszą posiadać zmienne obuwie sportowe na białej kauczukowej podeszwie
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu hali sportowej
- utrzymywanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych
- podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub opiekuna sali z ramienia administratora obiektu.
24. Przebywającym na terenie sali sportowej nie wolno:
- palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających
- wnosić i używać sprzętu nie przeznaczonego do uprawiania sportu
- wieszać się na obręczach i konstrukcji przeznaczonej do gry w piłkę koszykową
- biegać po korytazach, schodach, stwarzać zagrożenie narażając siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo
- wnosić i używać szklanych butelek oraz innych przedmiotów ze szkła.
25. Osoby nie biorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych nie mogą przebywać na Sali.
26. Zabroniony jest wstęp na salę sportową osobom postronnym i nietrzeźwym.
27. Osoby korzystające z obiektu, osoby prowadzące zajęcia, opiekunowie grup odpowiedzialne są za przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń sportowych znajdujących
się na wyposażeniu sali sportowej.
28. Zabrania się uczestnikom grupy wynajmującej salę sportową regulowania zaworów ogrzewania, używania urządzeń elektrycznych oraz samodzielnego przełączania urządzeń w szafce sterowniczej. Czynności te może wykonywać
jedynie opiekun sali sportowej z ramienia administratora obiektu.
29. O wszelkiego rodzaju awariach, uszkodzeniach sprzętu należy niezwłocznie powiadomić opiekuna sali sportowej.
30. Opiekun grupy odpowiada za czystość i porządek w szatniach oraz pomieszczeniach sanitarnych hali sportowej.
31. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia będące na wyposażeniu hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Odpowiedzialność taką ponoszą również opiekunowie prawni osób niepełnoletnich.
32. Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku zastrzega sobie prawo obciążenia Wynajmującego kosztami za zniszczony sprzęt lub wyposażenie hali sportowej w kwocie do wartości odtworzeniowej
zniszczonego sprzętu lub wyposażenia.
33. Wszelkie skaleczenia i urazy należy natychmiast zgłaszać opiekunowi grupy, osobie prowadzącej zajęcia.
34. Osoby naruszające porządek publiczny oraz przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu sali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
35. W całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
36. W razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu osób przebywających w hali sportowej, należy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia, opiekuna grupy lub opiekuna hali
sportowej.
37. Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku -oraz opiekun sali sportowej mogą kontrolować wszystkie zajęcia, w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z sali sportowej, a w przypadku umowy
wezwać Policję.
38. Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku oraz opiekun sali sportowej sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie sali sportowej zobowiązane
są do podporządkowania się im nakazom.
39. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach i salach sportowych Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku i opiekun sali nie ponoszą odpowiedzialności.
40. Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku, a w razie zaistniałych zniszczeń lub uszkodzeń postanowienia Kodeksu Cywilnego.
41. Regulamin wynajmu sal gimnastycznych wchodzi w życie z dniem 2 września 2019r.
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