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REGULAMIN HALI SPORTOWEJ
W COS-OPO W GIŻYCKU
1. Hala sportowa jest obiektem Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań
Olimpijskich w Giżycku.
2. Każda osoba korzystająca z obiektu jest obowiązana do zapoznania się z przepisami
regulaminów obowiązujących na jego terenie i podporządkowania się ich zapisom.
3. Obiekt jest czynny codziennie w godz. od 8.00 do 22.00.
4. Korzystanie z hali odbywa się w uzgodnieniu z kierownictwem w terminach określonych w
harmonogramie.
5. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.
6. Pełna należność za korzystanie z urządzeń oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu na
terenie obiektu musi być uregulowana w momencie jego opuszczenia
7. Z hali sportowej korzystać mogą:
a. dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem uprawnionego opiekuna,
b. kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
c. zakłady pracy, instytucje, organizacje,
d. osoby fizyczne,
e. dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób
pełnoletnich,
f.

osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez
sportowych, z przewidzianym udziałem publiczności.

8. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby:
a. których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
b. z przeciwwskazaniami lekarskimi,
c. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre
obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób
przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów
niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników (osoby
te mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych
opłat)
9. Obowiązkiem osób korzystających z płyty hali sportowej jest:
a. pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
b. używanie stroju sportowego i właściwego obuwia sportowego tzw. "halówek"
(czystego, najlepiej z jasną podeszwą, nie pozostawiającego podczas użytkowania
hali sportowej zabrudzeń, rys itp.),
c. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych
znajdujących się w wyposażeniu hali,
d. utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach
sanitarnych,
e. podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników
odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu,
f.

dbanie o urządzenia i sprzęt sportowy.

10. Ćwiczący oraz biorący udział w zajęciach sportowych obowiązani są we własnym zakresie
i na swój koszt dokonać ubezpieczenia w zakresie OC i NNW.
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11. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do sprawdzenia i pozostawienia po każdym
korzystaniu z hali sportowej, porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.
12. Przebywającym na terenie hali sportowej kategorycznie zabrania się:
a. palenia tytoniu, picia napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających,
b. wnoszenia i używania sprzętu nie sportowego,
c. wnoszenia żywności i napojów,
d. korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali sportowej,
e. korzystania ze sprzętu uszkodzonego lub niesprawnego technicznie,
f.

wykonywania ćwiczeń w innym ubiorze niż sportowy,

13. W hali sportowej można organizować masowe imprezy sportowe, kulturalne i rozrywkowe.
Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są do przestrzegania przepisów
o bezpieczeństwie imprez masowych.
14. W czasie zajęć lub zawodów organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów
regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali
sportowej.
15. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności
uprawnionego opiekuna. Wejście grupy na halę powinno odbywać się za jego zgodą.
16. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną
za wyrządzone szkody.
17. Za udostępnione mienie COS – OPO w Giżycku odpowiedzialność materialną ponosi
najemca (osoba korzystająca).
18. Kierownictwo obiektów sportowych może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie
nieprzestrzegania niniejszego regulaminu zakazać korzystania z hali sportowej.
19. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach oraz rzeczy nieoddane do depozytu,
COS–OPO w Giżycku nie ponosi odpowiedzialności.
20. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie
przepisów BHP i p.poż.
21. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania
zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
22. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać opiekunowi grupy lub obsłudze
obiektu.
23. Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego
regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są
do podporządkowania się ich poleceniom.
24. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ogólnie
obowiązujące. Rozstrzygające ostatecznie są decyzje kierownika obiektu.
25. Kierownictwo hali sportowej zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali
sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
26. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do kierownictwa hali sportowej.

DYREKCJA COS–OPO W GIŻYCKU

