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REGULAMIN SALI WIELOFUNKCYJNEJ
W HALI SPORTOWEJ W ZBĄSZYNKU
1. Sala jest przeznaczona do zajęć o charakterze treningu personalnego, korekcyjno – rehabilitacyjnego,
tanecznego itp. Sala może pełnić funkcję sali konferencyjnej.
2. Korzystanie z sali odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego określonych w przepisach
prawa powszechnie obowiązujących.
3. Organizacje i osoby postronne mogą korzystać z sali po uprzednim zawarciu pisemnej umowy.
4. Osoby postronne, organizacje korzystające z sali zobowiązane są zapewnić sprzęt do korzystania z zajęć we
własnym zakresie jeżeli są ku temu możliwości, a obiekt nie został wyposażony w tego rodzaju sprzęt.
5. Osoby prowadzące zajęcia są zobowiązane przed przystąpieniem do zajęć pobrać w recepcji znajdującej się
na parterze Hali klucze na salkę i do szatni.
6. Po zakończonych zajęciach mają obowiązek zdać klucze w recepcji.
7. Warunkiem korzystania z sali jest zapoznanie się z regulaminem hali sportowej w Zbąszynku oraz poniższym
regulaminem i ich przestrzeganie.
8. Wstęp na salkę mają wyłącznie osoby, które korzystają ze zorganizowanych zajęć lub są uczestnikami innych
zajęć zaplanowanych na salce wielofunkcyjnej.
9. Osoby korzystające z zajęć na salce mogą skorzystać z szatni (szatnia biała dla kobiet, szatnia czarna dla
mężczyzn).
10. Przed przystąpieniem do ćwiczeń zaleca się konsultację lekarską.
11. Grupy szkolne i zorganizowane (do 20 osób) mogą przebywać na sali wyłącznie pod nadzorem opiekuna,
trenera, instruktora (nauczyciela wychowania fizycznego), który jest odpowiedzialny za porządek i ćwiczenia
w podległej mu grupie.
12. Ćwiczący muszą mieć ze sobą strój sportowy i buty treningowe na zmianę.
13. Na terenie salki nie można
a) rzucać sprzętem,
b) zachowywać się nieprzyzwoicie,
c) wprowadzać psów i innych zwierząt,
d) palić wyrobów tytoniowych
e) spożywać napojów alkoholowych,
f) grać piłką.
14. Po zakończeniu ćwiczenia należy uporządkować po sobie sprzęt, z którego się korzystało.
15. Sala jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 21:00 wg harmonogramu zajęć. W soboty i
niedziele sala może być udostępniana w zależności od organizowanych wydarzeń.
16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przedmioty, dokumenty i inne rzeczy
stanowiące własność użytkowników.
17. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
18. Użytkownicy korzystają z sali na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody
w 100% wartości zniszczeń.
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19. Korzystający z sali zobowiązani powiadomić obsługę obiektu o wszelkich uszkodzeniach urządzeń.
20. Korzystanie z obiektu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i 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.
III.

Postanowienia dodatkowe w związku z COVID-19.

1. Z Sali wielofunkcyjnej mogą korzystać jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych.
2. Z usług sali 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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