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Regulamin korzystania z Hali Widowiskowo – Sportowej w Sandomierzu 

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie Hali Widowiskowo – Sportowej (dalej: 

Hala), zlokalizowanej przy ulicy Patkowskiego 2a w Sandomierzu, której 

administratorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. 

2. Regulamin określa zasady przebywania na terenie obiektu oraz korzystania z urządzeń 

sportowych i pomieszczeń. 

3. Osoby przebywające na terenie hali podlegają  przepisom  niniejszego Regulaminu. 

4. Wejście na teren hali oznacza automatycznie bezwzględną akceptację zasad na niej 

obowiązujących. 

PRZEZNACZENIE 

 

1. Hala sportowa jest miejscem do prowadzenia zajęć programowych kultury fizycznej, 

treningów sportowych, zajęć sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, estradowych oraz 

meczów sportowych. 

2. Hala sportowa jest czynna w godzinach od 7:00 do 22:00 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ 

1. Na terenie obiektu mogą przebywać osoby korzystające z usług oraz osoby 

przebywające zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć lub realizujące plan 

treningowy. 

2. Grupy zorganizowane korzystają z obiektu, urządzeń sportowych i zaplecza pod 

opieką nauczyciela, trenera, opiekuna, instruktora lub kierownika danej grupy, który 

odpowiada za ich bezpieczeństwo oraz prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem 

wykorzystywanie powierzonego mienia. 

3.  W uzasadnionych przypadkach Administrator ma prawo odmówienia wstępu na teren 

obiektu osobom których obecność może być uznana za zagrożenie bezpieczeństwa, 

porządku, narusza normy społeczne i obyczajowe, oraz dobre interesy Administratora. 

4. Na terenie Hali sportowej obowiązuje zakaz wstępu osób, których stan wskazuje na 

spożycie alkoholu lub przyjęcie środków odurzających i/lub innych podobnie 

działających substancji. 

5. Korzystający zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom 

kierownictwa i pracowników obsługi Hali. 

6. Wykorzystanie  Hali do celów poza programowych wymaga każdorazowej zgody 

administratora obiektu oraz przeprowadzenie odrębnych ustaleń. W przypadku imprez 

masowych, organizator jest bezwzględnie zobowiązany do uzyskania wymaganych 

prawem zgód i pozwoleń oraz zapewnienia adekwatnych sił i środków niezbędnych do  

prawidłowego przeprowadzenia imprez oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

uczestników. 
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7. Na teren obiektu sportowego mają wstęp uczestnicy zajęć i mogą w nim przebywać  

w czasie przeznaczonym na ich prowadzenie. 

8.  We wszystkich zajęciach na terenie hali obowiązuje strój sportowy (zmienne obuwie 

niezależnie od pory roku). 

9. Zajęcia mogą odbywać się tylko i wyłącznie pod opieką osób posiadających 

uprawnienia do ich prowadzenia. 

10. Opiekunowie grup ćwiczących zobowiązani są do przestrzegania porządku ustalonego 

przez kierownictwo Hali. 

11. Wejście na halę jest możliwe tylko i wyłącznie po zezwoleniu prowadzącego zajęcia. 

12. Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń pozostają, w obiekcie sportowym pod opieką 

prowadzących zajęcia. 

13. Za stan techniczny sprzętu użytego do ćwiczeń odpowiada prowadzący zajęcia. 

14. Ze sprzętu do ćwiczeń można korzystać na polecenie i pod nadzorem prowadzącego 

zajęcia. 

15.  Zły stan techniczny sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia. 

16. Administrator obiektu, ochrona oraz prowadzący zajęcia nie ponoszą 

odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione w szatni przez uczestników 

zajęć. 

17. Szkody powstałe podczas korzystania z obiektu pokrywa korzystający. 

18. Administrator hali zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu obiektu przez służby 

porządkowe osób, które nie stosują się do niniejszego regulaminu. 

19. Na terenie obiektu sportowego obowiązują przepisy BHP i P-POŻ. 

20. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. 

Administrator gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nienaruszający 

dóbr osobistych oraz godności użytkowników obiektu. 

 

ZABRANIA SIĘ PODEJMOWANIA NA TERENIE HALI NASTĘPUJĄCYCH 

DZIAŁAŃ 

 

1. Wnoszenia na teren obiektu wszelkiego rodzaju broni, materiałów pirotechnicznych,          

instrumentów i urządzeń z napędem mechanicznym lub elektrycznym  

wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas.  Wnoszenia na teren obiektu 

narzędzi mogących spowodować rany cięte i kłute.  

2. Wnoszenia na teren obiektu wszelkiego rodzaju opakowań szklanych, metalowych 

bądź z twardego plastiku, które mogą  stanowić  narzędzie zagrażające 

bezpieczeństwu. 

3. Używania przedmiotów i odzieży w celu utrudnienia lub uniemożliwienia 

identyfikacji, a w szczególności zasłaniających twarz. 

4. Wszystkich działań  mogących stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa innych 

uczestników.  

5. Wszystkich działań  naruszających normy społeczne i obyczajowe  oraz porządek 

publiczny. 

6. Rozpowszechniania w formie ustnej bądź pisemnej haseł, sloganów, obrazów  o treści 

politycznej, religijnej, ksenofobicznej, wulgarnej, obraźliwej, rasistowskiej itp. 



3 
 

7. Wnoszenia  oraz  spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych, wyrobów 

tytoniowych , oraz środków odurzających. 

8. Wnoszenia na teren obiektu własnych krzeseł i innych przedmiotów służących do 

siedzenia. 

9. Sprzedaży towarów i biletów, dystrybucji materiałów drukowanych i prowadzenie 

wszelkich zbiórek lub podejmowania innych działań promocyjnych lub komercyjnych 

bez uprzedniej zgody administratora obiektu lub uprawnionego organizatora imprezy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie  zastosowanie mają przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa 

 

 


