Regulamin Hali sportowej Gimnazjum nr 2 w
Chełmnie
1.Hala sportowa jest obiektem Gimnazjum nr 2 im.T.Kościuszki w Chełmnie
ul.T.Kościuszki 11
2.Hala sportowa jest otwarta
Od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 2200
soboty w godz. 900- 2200
niedziela w godz.1000-2000
3.Z hali sportowej korzystać mogą:
 grupy

zorganizowane

(

szkoły,

kluby

sportowe,

sekcje

sportowe,

stowarzyszenia itp.)
 osoby indywidualne
 dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na hali sportowej wyłącznie pod
opieka osób pełnoletnich.
4.Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby:
 których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem
środków odurzających, z przeciwwskazaniami lekarskimi.
5.Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
 pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni
 założenie właściwego obuwia sportowego ( czystego, niepozostawiającego
podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.)
 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie używania przyrządów
sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali
 zdjąć ozdoby , które mogłyby zagrozić w czasie gier zespołowych zdrowiu
korzystającego z hali sportowej ( łańcuszki, kolczyki, bransoletki itp.)
 utrzymywanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, holach, szatni i
pomieszczeniach sanitarnych.
6.Przebywajacym na terenie hali sportowej nie wolno!
 palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,
 wnosić i używać opakowań i innych przedmiotów ze szkła
 wnosić i używać sprzętu niebędącego sprzętem sportowym
 wprowadzać zwierząt
 rozkładać i składać trybuny dla publiczności
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 wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej
 wieszać się na bramkach do piłki ręcznej
 korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na sali
sportowej.
7.Wstęp na halę sportową dozwolony jest za okazaniem karty wstępu ( biletu ). W
czasie zawodów sportowych za okazaniem karty uczestnictwa w zawodach lub
innego dokumentu upoważniającego do wstępu.
8.W czasie zawodów organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów
regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa na hali
sportowej.
9.Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej, powinny odbywać się w
obecności nauczyciela ( trenera).Wejście grupy na hale powinno odbywać się za jego
zgodą.
10.Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku po każdych
zajęciach w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali sportowej .
11.Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność
materialną za wyrządzone szkody.
12.Dyrektor gimnazjum może kontrolować wszystkie zajęcia , a w razie stwierdzenia
uchybień zakazać korzystania z hali sportowej.
13.Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach oraz rzeczy nie oddane na
przechowanie do depozytu, dyrektor gimnazjum nie ponosi odpowiedzialności.
14.Dyrektor

gimnazjum

i

obsługa

hali

sportowej

sprawuje

nadzór

nad

przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie
hali obowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
15.Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą
usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy
na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
16.Skargi i wnioski należy składać Dyrektorowi Gimnazjum. Książka skarg i
wniosków znajduje się u Dyrektora Gimnazjum.
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