REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ
im. Polskich Olimpijczyków w Lelowie
1. Administratorem hali sportowej jest Dyrektor Gimnazjum w Lelowie.
2. Osobą upoważnioną do wynajmowania hali sportowej jest opiekun hali.
3. Hala sportowa jest udostępniana na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania
fizycznego dla młodzieży uczącej się w Lelowie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8:00 do 16:00. Obiekt wynajmowany jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym
od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 22:00 oraz w soboty i niedziele od godziny
10:00 do 20:00.
4. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
5. Z hali sportowej korzystać mogą:
grupy zorganizowane,
dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
zakłady pracy, instytucje i organizacje,
osoby fizyczne,
dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
6. Z hali sportowej korzystać nie mogą:
osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub pod działaniem środków odurzających,
osoby z przeciwwskazaniem lekarskim.
7. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do:
pozostawienia okrycia wierzchniego i obuwia w szatni,
korzystanie z właściwego obuwia sportowego, czystego, nie pozostawiającego podczas
użytkowania sali zabrudzeń, zarysowań nawierzchni sportowej itp.,
przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się
na wyposażeniu sali,
utrzymania czystości i porządku na terenie szatni i pomieszczeń sanitarnych,
podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników
odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
8. Przebywającym na terenie obiektu zabrania się:
palenia tytoniu, spożywania alkoholu, stosowania środków odurzających.
9. W czasie zawodów /zajęć/ organizator jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących
przepisów oraz regulaminu i jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym
z sali.
10. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności
nauczyciela /instruktora/ trenera.
11. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządek w szatniach i pomieszczeniach
sanitarnych hali po każdych zajęciach.
12. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną
za wyrządzone szkody.
13. Opiekun oraz obsługa hali mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień –
zakazać korzystania z sali.
14. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach administrator nie ponosi
odpowiedzialności.
15. Na terenie hali sportowej zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania
zagrożeń narażając siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
16. Obiekt jest monitorowany. Osoby korzystające z hali w celach komercyjnych (poza zajęciami
dydaktycznymi) wyrażają zgodę na publiczne udostępnienie swojego wizerunku.

Wynajem hali sportowej w Lelowie
Osoba wynajmująca pomieszczenia sportowe powinna przedstawić następujące dane:
imię i nazwisko,
numer dowodu osobistego,
numer telefonu komórkowego,
szczegółowy termin wynajmu.

Cennik wynajmu hali sportowej w Lelowie
1.

Hala sportowa (boisko do piłki nożnej, ręcznej oraz główne
boisko do siatkówki)

25,00 PLN/godzina

2.

Hala sportowa (jeden z trzech sektorów w poprzek hali:
siatkówka, piłka koszykowa, tenis stołowy)

15,00 PLN/godzina

3. Siłownia (wynajem całej siłowni)
Siłownia (jednorazowe wejście: wstęp na siłownię w trakcie
4. odbywania się na obiekcie innych zajęć pod nadzorem
opiekuna hali)

15,00 PLN/godzina

5 PLN

Siłownia (abonament miesięczny: wstęp na siłownię
5. w trakcie odbywania się na obiekcie innych zajęć pod
nadzorem opiekuna hali)

30,00 PLN/godzina

Sala do tenisa stołowego - I piętro (wstęp w trakcie
6. odbywania się na obiekcie innych zajęć pod nadzorem
opiekuna hali)

5,00 PLN/godzina

7.

Wynajem dużego boiska na hali na cały dzień (10.00-22.00)
-turnieje, zawody itp. bez udziału widzów

Wynajem budynku hali na cały dzień (10.00-22.00)
8. (boiska, szatnie, natryski, siłownia, widownia,
pomieszczenia do tenisa) - z udziałem widzów

600,00 PLN

1300,00 PLN

Młodzież szkolna z terenu gminy Lelów ma możliwość nieodpłatnego korzystania ze stołów
do tenisa przy pokoju trenerów.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI
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Wstęp do siłowni odbywa się na podstawie wykupionego abonamentu bądź pojedynczej
wejściówki.
Osoby od 15-tego do 18-tego roku życia mogą korzystać z siłowni tylko za zgodą
rodziców lub prawnych opiekunów.
Zaleca się osobą ćwiczącym wykupienia ubezpieczenia NW.
Do siłowni nie będą wpuszczane osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu
lub innych środków odurzających.
W siłowni należy zachowywać się w sposób kulturalny.
Ćwiczenia należy wykonywać zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.
W siłowni należy ćwiczyć w stroju sportowym.
Ćwiczący ma prawo do korzystania ze sprawnego sprzętu, prysznica oraz pomieszczenia
(szatni) w celu przechowania odzieży na czas treningu.
W siłowni jednorazowo może przebywać 12 osób.
W przypadku nadmiernej liczby osób w siłowni można uzgodnić inny termin ćwiczeń.
W siłowni jak również w innych pomieszczeniach hali obowiązuje zakaz palenia.
Każda osoba ćwicząca odpowiada za odniesione obrażenia i urazy ciała.
Do siłowni nie mają wstępu osoby postronne tj. nie ćwiczące.
Za celowo zniszczony sprzęt oraz pomieszczenie odpowiedzialność ponosi sprawca.
Nie przestrzeganie regulaminu powoduje utratę abonamentu i zakaz wstępu na siłownię.

