REGULAMIN
HALA SPORTOWA – OKF GÓRA

1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
Niniejszy regulamin obowiązuje na teranie hali sportowej i terenie na którym obiekt
jest zlokalizowany.
2. PRZEZNACZENIE OBIEKTU
1. Hala służy do przeprowadzenia programowych zajęć szkolnych, rozgrywek
sportowych oraz zajęć rekreacyjno – sportowych.
2. Hala nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w hali sportowej odbywają się wg
wcześniej ustalonego grafiku. Do dyspozycji użytkowników oddaje się szatnie
(ilość: w zależności od potrzeb) wraz z toaletami i natryskami, gdzie należy
zachować czystość, ład i porządek.
3. Za korzystanie z hali pobierane będą opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
4. Wstęp do hali sportowej i części socjalnej mają:
 dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem instruktora lub trenera,
 kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
 zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem prowadzącego,
 osoby prywatne,
 osoby, kibice wyłącznie na organizowanych imprezach sportowych z
udziałem publiczności.
5. Przebywać na hali sportowej oraz korzystać z urządzeń hali mogą tylko osoby
mające zajęcia zgodnie z grafikiem zajęć.
6. Przebywanie w hali sportowej w dniu imprezy określa użytkownik hali sportowej.
7. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są używać strój sportowy oraz czyste
obuwie sportowe przeznaczone wyłącznie do używania na hali sportowej.
8. Ze względu na dbałość o nawierzchnię podłogi zabrania się używania obuwia z
czarną podeszwą i korkami.
9. Osoby korzystające z obiektu, oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:
 punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,
 utrzymania czystości na terenie obiektu,
 pobierania kluczy i zamykania szatni,
 zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,






przestrzegania przepisów bhp, p.poż., ewakuacyjnych, porządkowych
po zakończeniu zajęć: uporządkowania sprzętu sportowego, zdania kluczy
i pozostawienie pomieszczeń w stanie przyjętym,
wyłączania oświetlenia, zamykania wody w umywalkach,
nauczyciele, trenerzy, instruktorzy i inne osoby upoważnione do
prowadzenia zajęć zobowiązane są do kontrolowania czystości obuwia
sportowego uczestników zajęć.

10. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz
występujących zagrożeniach natychmiastowo należy powiadomić obsługę
obiektu.
11. Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprzętu, wyposażenia grożącego
wypadkiem.
12. W przypadku zagrożenia pożarowego należy postępować zgodnie z instrukcją
p.poż i przystąpić do gaszenia.
3. PRZESTRZEGANIE PORZĄDKU W HALI SPORTOWEJ
1. Każdy, kto przebywa w obiekcie hali sportowej powinien zachowywać się tak,
aby nie uszkodzić urządzeń i wyposażenia hali i nie zagrażać bezpieczeństwu
uczestników zajęć.
2. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń organizatorów imprezy,
policji, straży pożarnej, służb porządkowych i spikera zawodów.
3. Wszelkie wejścia i wyjścia oraz grogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w
stanie wolnym.
4. Zabrania się wnoszenia na halę sportową następujących przedmiotów:
 broni wszelkiego rodzaju,
 przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,
 pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących,
 butelek, kubków, puszek wykonanych z kruchego, pękającego materiału,
 fajerwerków, materiałów pirotechnicznych,
 napojów alkoholowych,
 zwierząt.

5. Ponadto zakazuje się:
 wchodzenia, lub przechodzenia przez balustrady i zabezpieczenia,
 wchodzenia na obszary które nie są dopuszczone dla widzów i publiczności
(boisko, szatnie, pomieszczenia dla uczestników zawodów).
 rzucanie wszelkimi przedmiotami,
 rozniecanie ognia,
 sprzedawanie towarów, rozdawanie ulotek, druków spotkań, bez zezwolenia,
 niszczenie wszelkiego rodzaju sprzętu znajdującego się na terenie oraz
okolicach obiektu hali, ścianach, urządzeniach, tablicach, regulaminach,
 załatwiania fizjologicznych potrzeb poza toaletami, zaśmiecania obiektu hali i
terenu przyległego,
 palenia tytoniu na całym obiekcie sportowym.
4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Za wszelkie zniszczenia wynikłe z przyczyn niewłaściwego korzystania z
urządzeń, sprzętu, sanitariatów obciążony będzie korzystający z usług –
powodujący zniszczenie.
2. Wypadki i szkody należy natychmiastowo zgłaszać kierownictwu obiektu.

ZASADY FUNKCJONOWANIA
HALA SPORTOWA - OKF GÓRA

1. ADMINISTROWANIE HALI SPORTOWEJ
1. Administrowaniem hali sportowej przy ulicy Poznańskiej 2 w Górze zajmuje się:
Ośrodek Kultury Fizycznej
ul. Sportowa 1
56-200 Góra
Tel. (65) 543-25-03
oraz bezpośrednio kierownik hali.
2. Administrowanie halą sportową w Górze powinno odbywać się w sposób
stwarzający różnorodne możliwości korzystania z obiektu jak najszerszej
społeczności lokalnej jak również ponadlokalnej w celach komercyjnych.

2. ZADANIA ADMINISTRATORA
1. Gospodarowanie mienia, tj:
a) wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem należytego stanu
technicznego obiektu, urządzeń oraz jego wyposażenia,
b) zapewnienie ochrony powierzonego majątku,
c) zawieranie stosownych umów związanych z zabezpieczeniem hali w
konieczne media, takie jak woda, energia elektryczna, ogrzewanie oraz
wykonywanie usług wywozu nieczystości i innych,
d) utrzymanie porządku w obiekcie i przyległym do niego terenie
e) obsługa administracyjno – finansowa funkcjonowania hali sportowej
2. Opracowanie wewnętrznego regulaminu porządkowego hali sportowej.
3. Opracowywanie rocznych programów pracy hali sportowej oraz jej planu
finansowego, przedkładaniem ich do zatwierdzenia przez Burmistrza Góry w
terminach ustalonych dla procedur uchwalania budżetu Gminy Góra.
4. Opracowywanie zasad korzystania z hali sportowej przez stałych użytkowników
w formie harmonogramu zajęć ustalanego na okres półrocza, kwartału, miesiąca.
5. Prowadzenie własnych form promocji i reklamy hali sportowej w celach
pozyskania odbiorców komercyjnych.
3. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA HALI SPORTOWEJ
1. Hala sportowa służyć będzie w pierwszej kolejności do realizacji zadań własnych
Gminy Góra w zakresie kultury fizycznej.
2. Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Góra wśród dzieci,
młodzieży i pozostałych grup wiekowych społeczeństwa górowskiego.
3. Propagowanie sportu, współzawodnictwa i zdrowego stylu życia.
4. ODPŁATNOŚĆ
Korzystanie z Hali Sportowej jest odpłatne na podstawie zarządzenia Burmistrza
Góry.
Do nieodpłatnego korzystania z hali sportowej są uprawnieni:
 Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Górze:
 godz. udostępnienia hali sportowej: od poniedziałku do piątku – godz.
8.00 - 16.00
 3 segmenty hali sportowej będą wykorzystane w następujący sposób:
w pierwszym tygodniu 2 segmenty jedna ze szkół, 1 segment druga
szkoła. W następnym tygodniu – naprzemiennie.
5. GODZINY OTWARCIA
Hala sportowa jest czynna codziennie od godz. 800 do godz. 2200

6. FINANSOWANIE HALI SPORTOWEJ
1. Administrator pokrywa koszty i zobowiązania bieżącej działalności hali sportowej
ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Góra.
2. Dochody z najmu hali sportowej innym podmiotom, wypracowane przez
administratora, obniżają kosztu utrzymania hali sportowej przez Gminę Góra.
3. Administrator opracowuje roczny preliminarz wydatków utrzymania Hali
Sportowej w Górze, który podlega zatwierdzeniu przez Rade Miejską w Górze.

