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REGULAMIN HALI SPORTOWEJ 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W ŻORACH 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 

roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69.) oraz Statutu Zespołu Szkół nr 3 

 

1. Zasady ogólne 

1. Z hali sportowej mogą korzystać: 

 uczniowie szkoły w ramach zajęć wychowania fizycznego, treningów i zajęć SKS-u, 

 kluby sportowe prowadzące w szkole oddziały mistrzostwa sportowego w ramach 

rozgrywek klubowych dla prowadzonych w szkole kategorii wiekowych, 

 w miarę możliwości – kluby sportowe, stowarzyszenia, szkoły i placówki oświatowe, 

firmy i osoby prywatne na podstawie pisemnej umowy zawartej ze szkołą. 

2. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem, 

na podstawie rozporządzenia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.1723.17 z dnia 27 

listopada 2017 r. 

3. Hala jest udostępniana w godzinach 7.15 – 22.00. 

4. W wyjątkowych przypadkach na hali mogą odbywać się imprezy pozasportowe. 

Każdorazowo wymaga to zgody dyrektora Zespołu Szkół. 

5. Koszty napraw zniszczonego mienia hali ponosi osoba odpowiedzialna za uszkodzenia 

lub jego opiekun prawny (dotyczy osób niepełnoletnich), organizator zajęć lub organizator 

imprez podczas których one nastąpiły. 

 

2. Bezpieczeństwo 

1. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są 

prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych. 

2. Zajęcia sportowe na hali odbywają się tylko pod opieką nauczyciela, instruktora bądź 

trenera.  

3. Za bezpieczeństwo użytkowników korzystających z hali na podstawie umowy odpowiada 

najemca. 

4. Wejście na halę i wyjście z hali odbywa się za zgodą prowadzącego zajęcia. 

5. Wszelkie urazy czy wypadki należy bezzwłocznie zgłaszać prowadzącemu. 

6. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny i obuwie sportowe o jasnej 

podeszwie. 

7. Za porządek, stan hali i sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel, instruktor 

bądź trener, a w przypadku osób korzystających z hali na podstawie umowy najmu – 

osoba, która podpisała umowę. 

8. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia. 

9. Zabrania się spożywania alkoholu, palenia i odurzania się we wszystkich 

pomieszczeniach i w obejściu szkoły. 

10. Korzystający z hali nie mogą być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających. 
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11. Zabrania się wnoszenia bagaży oraz wszelkich przedmiotów, które mogą stanowić 

zagrożenie dla zdrowia ćwiczących (butelki szklane, ostre przedmioty itp.). 

12. Zabrania się przebywania na hali podczas prowadzenia prac remontowych, naprawczych 

i instalacyjnych oraz podczas odśnieżania dachu hali. 

13. Wszystkich użytkowników hali obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP, 

ppoż., zapisów niniejszego regulaminu i poleceń wydanych przez prowadzących zajęcia. 

 

3. Organizacja zajęć 

1. Sprzęt sportowy z magazynu pobierają i składają uczniowie pod nadzorem i w obecności 

prowadzącego zajęcia. 

2. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć prowadzący jest zobowiązany sprawdzić 

stan urządzeń. Niesprawne winien zabezpieczyć i wyłączyć z zajęć, a o usterce 

poinformować pracownika ds. administracyjno – gospodarczych. 

3. Urządzenia na hali oraz sprzęt do ćwiczeń wykorzystywany jest zgodnie 

z przeznaczeniem. 

4. Korzystający z hali przygotowują się do zajęć w pomieszczeniach do tego 

przeznaczonych pozostawiając swoje rzeczy w należytym porządku. 

5. Wejście do szatni odbywa się w obecności opiekuna grupy, który odpowiada za 

zabezpieczenie szatni w czasie zajęć i sprawdza jej stan po wyjściu grupy. 

6. Za rzeczy osobiste pozostawione na hali zarządzający nie ponosi odpowiedzialności. 

 

4. Organizacja zawodów sportowych 

1. W czasie zawodów organizator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów 

regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do 

podporządkowania się poleceniom organizatora. 

2. Zabrania się używania przez kibiców podczas rozgrywek przyborów i instrumentów takich 

jak bębny, trąbki itp 

3. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą 

usuwane z terenu hali sportowej.  

 

5. Postanowienia końcowe 

1. Użytkownicy nie przestrzegający niniejszego regulaminu tracą prawo do korzystania 

z hali sportowej. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 marca 2018 r. 


