Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/188/2013
Rady Gminy Leszno
z dnia 11 lutego 2013 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWOWEJ
ZESPOŁU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W LESZNIE
§ 1.
1. Regulamin określa szczegółowe zasady dostępności dla publiczności i korzystania z
obiektu Hali Sportowej - w Lesznie zwanej dalej „Halą” oraz zasady korzystania z niej.
2. Właścicielem Hali jest Gmina Leszno.
3. Hala jest w Zarządzie Dyrektora Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie.
4. W przypadku imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych oprócz niniejszego
Regulaminu obowiązują regulaminy imprez opracowane każdorazowo przez ich
organizatorów.
ZASADY OGÓLNE
§ 2.
Wejście na teren Hali oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przepisów zawartych
w niniejszym Regulaminie oraz regulaminach obowiązujących podczas zawodów i innych
imprez opracowanych przez organizatorów.
§ 3.
1. Hala jest miejscem, w którym organizowane są zajęcia rekreacyjne, treningi sportowe,
imprezy sportowe, i rekreacyjne według określonego harmonogramu.
2. Organizatorzy imprez i rozgrywek zobowiązani są przestrzegać wszelkich przepisów
regulujących zasady organizacji takich przedsięwzięć.
3. Teren Hali nie jest powszechnie dostępny.
4. Halę można wynająć zgodnie z obowiązującym cennikiem.
5. Hala czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 21.00 oraz w sobotę i
niedzielę w ramach harmonogramu imprez.
§ 4.
1. Ze względów bezpieczeństwa ilość osób przebywających na Hali jest ograniczona.
O bezpiecznej ilości osób na Hali podczas imprez decyduje ich organizator.
2. Na terenie Hali mogą przebywać oraz korzystać z jej urządzeń wyłącznie osoby
upoważnione.
3. Wszystkie osoby obecne na terenie Hali są zobowiązane zachowywać się w sposób nie
zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegać niniejszego Regulaminu, regulaminu
imprezy oraz stosować się do poleceń i nakazów służb porządkowych organizatora imprezy.
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4. Na terenie Hali dozwolone jest poruszanie się jedynie dostępnymi ciągami
komunikacyjnym, które nie zostały zastrzeżone dla obsługi obiektu lub konkretnej imprezy.
5. Na terenie Hali obowiązują ogólne zasady bezpieczeństwa na zajęciach i imprezach
sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych.
6. Za grupy odbywające zajęcia w Hali pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie
(trenerzy, instruktorzy, kierownicy), zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych
jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków podopiecznych.
7. Osoby małoletnie do lat 13 mogą przebywać na terenie Hali tylko pod opieką osoby
pełnoletniej, która ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci oraz
odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez podopiecznych.

§ 5.
1. Z Hali korzystać mogą podmioty uprawnione na podstawie zawartej umowy
a w szczególności:
szkoły i uczniowskie kluby sportowe
kluby i sekcje sportowe,
zakłady pracy, instytucje i organizacje,
grupy zorganizowane,
osoby fizyczne
2. Widzowie mogą korzystać z Hali tylko w przypadku zorganizowanych imprez i turniejów
3. Dzieci i młodzież szkolna przebywają na terenie Hali pod nadzorem nauczyciela lub
opiekuna.
4. Członkowie klubów i sekcji sportowych przebywają na Hali pod nadzorem instruktora lub
trenera.
§ 6.
Każdy korzystający z Hali ma obowiązek:
Przed wejściem do poszczególnych pomieszczeń sportowych zmienić odzież
wierzchnią i obuwie na strój sportowy i obuwie sportowe, na jasnej podeszwie
Przestrzegać zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń i przyrządów
sportowych znajdujących się w wyposażeniu Hali,
Utrzymać czystość i porządek na terenie Hali,
Podporządkować się poleceniom:
zarządzającego obiektem
osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za
funkcjonowanie Hali.
§ 7.
Zabrania się wnoszenia na teren Hali:
napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz
innych o podobnym działaniu,
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broni wszelkiego rodzaju,
niebezpiecznych przedmiotów,
wprowadzania zwierząt
§ 8.
Na terenie Hali zakazuje się:
wchodzenia na obszary, które przeznaczone są wyłącznie dla obsługi
wchodzenia na elementy konstrukcji
wtargnięcia i przebywania na płycie areny głównej podczas imprezy sportowej,
rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotami,
używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek
i obrażania jakichkolwiek osób,
rozniecania ognia,
pisania na budynkach, urządzeniach lub drogach, ich malowania lub oklejania,
palenia papierosów
zaśmiecania terenu Hali
§ 9.
Osoby przebywające na terenie Hali powinny zachowywać się w sposób nie przeszkadzający
i nie zagrażający innym osobom.
§ 10.
Zarządca Hali nie ponosi odpowiedzialności za zgubione na terenie Hali przedmioty
wartościowe oraz pieniądze, a także rzeczy i pozostawiony sprzęt.

SANKCJE
§ 11.
Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego Regulaminu i
regulaminów imprez będą usuwane z terenu Hali niezależnie od ewentualnego skierowania
sprawy na drogę postępowania administracyjnego lub karnego.

§ 12.
Wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące służb porządkowych, informacyjnych oraz
obsługi i funkcjonowania Hali można składać w biurze Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w
Lesznie.
Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ mgr Barbara Koza
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