Załącznik do Zarządzenia
Nr 43/2016 Wójta Gminy Poronin
z dnia 20 września 2016 r.

REGULAMIN
korzystania ze szkolnych sal sportowych, innych pomieszczeń szkolnych
i obiektów w Gminie Poronin
Mając na uwadze, że:
1. obiekty szkolne, w tym sale sportowe i inne pomieszczenia szkolne zostały wybudowane
po to, aby stworzyć dodatkową możliwość aktywnego uprawniania sportu i realizacji
zainteresowań dla uczniów i wszystkich mieszkańców Gminy Poronin oraz turystów,
2. koszty eksploatacji i wyposażenia szkolnych sal sportowych i innych pomieszczeń
szkolnych i obiektów są pokrywane bezpośrednio przez Urząd Gminy Poronin ustala się
Regulamin o następującej treści:

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Szkolne sale sportowe i inne pomieszczenia szkolne i obiekty są administrowane przez
dyrekcje poszczególnych szkół.
§2
Ze szkolnych sal sportowych i innych pomieszczeń szkolnych i obiektów można korzystać
w czasie wolnym od lekcji szkolnych po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji i uiszczeniu
opłaty lub po podpisaniu stosownej umowy, której wzór określa załącznik nr 3 do niniejszego
regulaminu. Wynajmu sal należy dokonywać u administratora co najmniej z 24-godzinnym
wyprzedzeniem.
§3
Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawuje administrator obiektu
szkolnego.
§4
Wszystkie osoby przebywające na terenie szkolnych sal sportowych, pomieszczeń szkolnych
i obiektów zobowiązane są do podporządkowania się jego poleceniom.

Rozdział II
ZASADY I WARUNKI WYNAJMU
§5
W dniach i godzinach, w których odbywa się nauka, zarówno szkolne sale sportowe jak
i inne pomieszczenia szkolne oraz obiekty są udostępniane w pierwszej kolejności dzieciom
i młodzieży uczącej dla realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie edukacji szkolnej oraz
wychowania fizycznego.
§6
W pozostałym czasie szkolne sale sportowe, inne pomieszczenia szkolne i obiekty mogą być
udostępniane osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.
§7
1. Korzystanie ze szkolnych sal sportowych, a także innych pomieszczeń szkolnych
i obiektów odbywa się w uzgodnieniu z administratorem obiektu w oparciu o aktualny
harmonogram pracy szkoły.
2. Informacja dotycząca zasad wynajmu szkolnej sali sportowej, innych pomieszczeń
szkolnych i obiektów oraz godziny ramowe wynajmu są umieszczone na stronie
internetowej szkoły.

§8
Wysokość opłat za korzystanie ze szkolnych sal sportowych jak i innych pomieszczeń
szkolnych oraz obiektów ustalona jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
§9
Zasady przekazywania środków pieniężnych z wynajmu sal sportowych i innych pomieszczeń
szkolnych oraz obiektów do budżetu Gminy Poronin określa załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
§ 10

1. Warunkiem korzystania z obiektów jest zawarcie umowy, która określa sposób płatności
lub wniesienie stosownej opłaty najpóźniej w dniu korzystania z sali, obiektów przed
wejściem na zajęcia w kasie Urzędu Gminy Poronin lub dokonanie przed wejściem na
zajęcia przelewu kwoty na wskazane konto, chyba że obiekty udostępniane są
nieodpłatnie.
2. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość obniżenia stawki godzinowej dla osób
lub grup rekrutowanych spośród mieszkańców Gminy Poronin lub dla grup
z zewnątrz, które ze względu na czas zajęć i liczebność grupy ponoszą koszty znacząco
wyższe.

§ 11
Szkolne sale sportowe oraz inne pomieszczenia szkolne i obiekty udostępnia się nieodpłatnie:
-

dla imprez organizowanych przez Gminę Poronin,

-

na potrzeby zajęć sportowych organizowanych przez Gminną Komisję Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

-

Uczniowskim Klubom Sportowym działającym przy szkole,

-

dla osiągnięcia celów promocyjnych szkoły i Gminy Poronin.

§ 12
Ze szkolnych sal sportowych i innych pomieszczeń szkolnych i obiektów korzystać mogą:
-

dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,

-

kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora, trenera lub opiekuna,

-

zakłady pracy, instytucje, organizacje,

-

osoby fizyczne,

-

osoby niepełnoletnie przebywają na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób
pełnoletnich.
§ 13

Ze szkolnych sal sportowych i innych pomieszczeń szkolnych i obiektów nie mogą korzystać
osoby:
-

których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków
odurzających,

-

z przeciwwskazaniami lekarskimi.
§ 14

Obowiązkiem osób korzystających ze szkolnych sal sportowych i innych pomieszczeń
szkolnych i obiektów jest:
-

pozostawienie okryć zewnętrznych,

-

pozostawienia obuwia w przypadku wejścia na salę sportową,

-

założenie właściwego obuwia sportowego (na jasnym spodzie) – tzw. „halówki”
w przypadku korzystania z hali sportowej,

-

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych
znajdujących się w wyposażeniu hal,

-

utrzymanie czystości i porządku na terenie szkolnych sal sportowych i pomieszczeń
szkolnych i obiektów oraz w ich otoczeniu, a także w szatniach i pomieszczeniach
sanitarnych znajdujących się przy salach sportowych,

-

podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników
odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

§ 15
Przebywającym na sali sportowej lub w innych pomieszczeniach szkolnych oraz obiektach
zabrania się:
-

palenia papierosów,
odurzających,

spożywania

napojów

alkoholowych,

stosowania

-

wnoszenia i używania sprzętu nie sportowego,

-

wieszania na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej,

-

samodzielnego przenoszenia bramek bez zgody i nadzoru obsługi Sali,

-

samodzielnego rozkładania słupków do siatkówki bez nadzoru obsługi sali,

-

korzystania ze wszelkich urządzeń elektrycznych,

-

korzystania ze sprzętu uszkodzonego lub niesprawnego technicznie,

-

wykonywania ćwiczeń w innym ubiorze niż sportowym,

-

wprowadzania zwierząt,

-

pozostawiania nieporządku.

środków

§ 16
Podczas przerw między zajęciami, a także w czasie wykonywania prac porządkowych sala
sportowa i inne wynajmowane pomieszczenia szkolne, obiekty muszą być bezwzględnie
opuszczone przez uczniów lub innych uczestników zajęć.
§ 17
Dostęp do sprzętu oraz wszystkich urządzeń możliwy jest jedynie za zgodą i pod opieką
prowadzącego zajęcia lub osób, którym powierzono mienie pozostające na wyposażeniu.

§ 18
O wszelkiego rodzaju awariach i usterkach należy powiadomić osobę upoważnioną:
nauczyciela, trenera, opiekuna sali sportowej jak i wynajmowanego pomieszczenia szkolnego
lub obiektu.
§ 19
Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w wynajmowanych
pomieszczeniach oraz w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.
§ 20
Z pomieszczeń treningowych korzystają tylko członkowie grup treningowych (bez osób
towarzyszących).
§ 21
Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia będące na wyposażeniu gminnych sal sportowych
oraz innych pomieszczeń szkolnych ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone
szkody (lub taką odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie) w wys. 100%
rzeczywistych kosztów szkody.
§ 22
W chwili dokonania rezerwacji sali sportowej, innych pomieszczeń szkolnych lub obiektów
przez osobę pełnoletnią, bierze ona odpowiedzialność za grupę uczestniczącą w zajęciach
oraz za wszelkie wyrządzone szkody.
§ 23
Administrator oraz obsługa nie ponoszą odpowiedzialności za:
- wypadki powstałe w trakcie korzystania z sali/ obiektu,
- rzeczy osobiste wniesione na teren sali/obiektu.
§ 24
W czasie zawodów lub zajęć organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów
regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających
ze szkolnych sal sportowych, innych pomieszczeń szkolnych i obiektów.
Rozdział III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25
Na terenie sali sportowej, w innych pomieszczeniach szkolnych lub na terenie obiektów
zabrania się biegania oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na ryzyko
wypadku.

§ 26
Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub
obsłudze obiektu.
§ 27
W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów
BHP i p.poż.
§ 28
W razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu osób
przebywających w szkolnych salach sportowych, pomieszczeniach szkolnych i obiektach
należy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby prowadzącej w danej chwili zajęcia lub
osób odpowiedzialnych za akcje i postępować zgodnie z zasadami ewakuacji obiektu.
§ 29
Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą
zobowiązane do opuszczenia obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na
drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
§ 30
Osoby korzystające ze szkolnych sal sportowych i innych pomieszczeń szkolnych oraz
obiektów zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania
zawartych w nim zasad.
§ 31
W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do administratora danego obiektu
szkolnego.

