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REGULAMIN
ZBĄSZYNECKIEJ HALI SPORTOWEJ W ZBĄSZYNKU
1. Hala Sportowa w Zbąszynku z siedzibą przy ul. Sportowej 2 administrowana jest przez Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Zbąszynku tel. 573330670.
2. Hala sportowa w Zbąszynku otwarta jest:
a) od poniedziałku do piątku–w godzinach od 07.30 do 21.00
b) w soboty i niedziele –w zależności od organizowanych wydarzeń
3. W skład hali sportowej wchodzą również objęte dodatkowymi zasadami użytkowania tych obiektów:
a) siłownia,
b) kręgielnia,
c) zaplecze noclegowe,
d) dwie salki wielofunkcyjne,
4. W powszednie dni tygodnia, w godzinach od 7.30 do 15.00, hala sportowa udostępniona jest przede
wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży
uczącej się w gminnych jednostkach oświatowych oraz innych placówkach oświatowych z terenu gminy
Zbąszynek.
5. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest zainteresowanym podmiotom zewnętrznym tj. w
szczególności klubom i sekcjom sportowym, zakładom pracy, instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom,
osobom fizycznym i grupom zorganizowanym z zastrzeżeniem, iż mogą się czasami odbywać mające priorytet
zawody i turnieje międzyszkolne, gminne, powiatowe i wyższego szczebla.
6. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku w oparciu o
harmonogram.
7. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.
8. Z boiska sportowego oraz szatni hali korzystać mogą:
a) dzieci i młodzież szkolna, podczas lekcji i zajęć sportowych pod nadzorem nauczyciela,
b) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
c) zakłady pracy, instytucje, organizacje, stowarzyszenia,
d) osoby fizyczne,
e) grupy zorganizowane,
f) niezorganizowane grupy dzieci do lat 7 - wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
g) osoby towarzyszące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez z udziałem publiczności,
9. Wynajmu hali sportowej dokonuje się na podstawie:
a) wniosku o wynajem w formie pisemnej lub elektronicznej
b) umowy/porozumienia w formie pisemnej lub elektronicznej
c) regulaminu hali.
10. Wniosek o wynajem składają kluby i sekcje sportowe, zakłady pracy, instytucje, organizacje, stowarzyszenia
i zrzeszenia , osoby fizyczne po wytypowaniu osoby imiennie odpowiedzialnej.
11. Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby:
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Sportowa 2, 66-210 Zbąszynek tel.: 573 330 670|
e-mail: osir@zbaszynek.pl | http://osir.zbaszynek.pl

SPORTOWY
ZBĄSZYNEK

REGULAMIN ZBĄSZYNECKIEJ HALI SPORTOWEJ W ZBĄSZYNKU

18 września 2020

a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod wpływem środków odurzających,
b) z przeciwwskazaniami lekarskimi,
12. Obowiązkiem osób korzystających z hali gier jest:
a) wyznaczenie osoby do kontaktu z obsługą hali,
b) pozostawienie odzieży wierzchniej w szatniach,
c) założenia właściwego obuwia sportowego - tzw. "halówki" o jasnej podeszwie,
d) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z przyrządów sportowych znajdujących się
w wyposażeniu hali,
e) utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych,
f) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia oraz pracowników odpowiedzialnych
za funkcjonowanie obiektu,
g) korzystanie z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
h) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć.
13. Przebywającym na terenie hali sportowej zabrania się:
a) palenia papierosów, picia napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających,
b) korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali sportowej,
c) żucia gumy, dłubania słonecznika.
14. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu oraz odpowiedzialny
jest za zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z hali sportowej.
15. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej muszą odbywać się w obecności nauczyciela
(instruktora, trenera). Wejście grupy do hali odbywa się za jego zgodą i obecnością.
16. Prowadzący zajęcia opuszcza obiekt sportowy z grupą, nad którą sprawuje opiekę.
17. Osoby prowadzące zajęcia są zobowiązane przed przystąpieniem do zajęć pobrać w recepcji znajdującej się
na parterze Hali klucze na hale i do szatni (szatnia czerwona lub szatnia niebieska).
18. Po zakończonych zajęciach mają obowiązek zdać klucze w recepcji.
19. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali
po każdych zajęciach.
20. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone
szkody.
21. Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie
stwierdzenia uchybień zakazać korzystania z hali sportowej.
22. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty
pozostawione w szatniach.
23. W całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
24. Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje zaistniałe podczas
zajęć.
25. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali
sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o
wykroczenia.
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26. Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad
przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej
zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
27. Korzystanie z obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i
wizerunku przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku w celach organizacyjnych i promocyjnych
związanych z wykonywaniem obowiązków statutowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
28. Obiekt jest monitorowany we wszystkich ciągach komunikacyjnych i na zewnątrz. Urządzenie rejestruje
obraz z kamer 24 godziny na dobę. Nagrania przechowuje kierownictwo obiektu.
29. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Zbąszynku.

Postanowienia dodatkowe w związku z COVID-19.
1. Z Hali mogą korzystać jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych.
2. Z usług hali nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu
ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
3. Pracownicy OSiR Zbąszynek mają prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru
bezdotykowego przy wejściu.
4. Prosimy o utrzymanie dystansu 2 metrów pomiędzy osobami uczestniczącymi w zajęciach i Pracownikami.
5. Przed wejściem na teren Hali każdy zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, stacja do dezynfekcji została
umieszczona przed wejściem jak i zarówno na parterze.
6. Dozowniki z płynem do dezynfekcji dostępne są dla każdego w obszarze wejścia.
7. Osoba prowadząca zajęcia zobowiązana jest do dezynfekcji sprzętu, z którego korzystała grupa.
8. Bezpieczeństwo to Nasza wspólna sprawa. Postępujmy odpowiedzialnie. Prosimy o pozostanie w domu osób
które:
a) obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej,
b) zostali objętych kwarantanną lub izolacją,
c) miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na
COVID-19.
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