
Regulamin 
korzystania z hali sportowej

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z hali sportowej w Serocku ul. 
Włodzimierza Wolskiego 8.

2. Zarządcą hali sportowej jest Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Wł. Wolskiego w Serocku. 

3. Hala sportowa jest otwarta od godziny 7:00 do godziny 22:00
4. W godzinach 22:00 – 7:00 zabronione jest przebywanie na terenie hali sportowej osób 

nie upoważnionych przez Zarządcę. 
5. Hala sportowa jest obiektem przeznaczonym do prowadzenia lekcji wychowania 

fizycznego, zajęć sportowo – rekreacyjnych, treningów i zajęć klubów sportowych.
6. Rozgrywki sportowe, mecze, zajęcia programowe oraz inne imprezy rekreacyjno-

sportowe, kulturalne i oświatowe odbywają się wg wcześniej ustalonego przez zarządcę 
harmonogramu.

7. Z hali sportowej mogą korzystać:
1) szkoły podstawowe i gimnazja z terenu Serocka, pod opieką 
nauczyciela, trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę, 
2) zorganizowane grupy sportowe w obecności trenera lub instruktora, którzy ponoszą 
odpowiedzialność za grupę,
3) instytucje i przedsiębiorstwa, po uzyskaniu zgody Zarządcy hali sportowej i zapoznaniu 
się z regulaminem
8. Przebywanie w hali i korzystanie z jej urządzeń jest dozwolone tylko w obecności 

prowadzącego zajęcia nauczyciela, trenera, instruktora.
9. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia – jeden 

prowadzący na 25 uczestników zajęć.
10. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela, trenera. Wszelkie 

uszkodzenia sprzętu trzeba natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia.
11. Korzystający z hali sportowej przygotowują się do zajęć w pomieszczeniach do tego celu 

przystosowanych (szatniach), pozostawiając ubrania i buty w należytym porządku.
12.W przypadku nie uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego, uczniowie mogą 

być zobowiązani do prac (zlecanych przez  prowadzącego zajęcia nauczyciela 
wychowania fizycznego) związanych z utrzymaniem należytego ładu i porządku w 
magazynach sprzętu sportowego, szatniach, pomieszczeniach towarzyszących, terenie 
przyległym do hali sportowej, boisku sportowym.

13. Prowadzący zajęcia może opuścić halę sportową po wyjściu ostatniego ucznia lub 
zawodnika swej grupy z hali.

14. Wszystkich użytkowników hali sportowej obowiązuje zmiana obuwia na sportowe, typu: 
adidasy, trampki, tenisówki z białą podeszwą.

15. Korzystanie z obiektu przez grupy zorganizowane odbywa się tylko za zgodą kierownika 
obiektu.

16. Stowarzyszenia, organizacje, kluby sportowe, grupy zorganizowane mogą korzystać z 
hali po uprzednim zawarciu pisemnej umowy i złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z 
niniejszym Regulaminem.

17. Rozliczenie między organizatorem imprezy a zarządcą obiektu za jego udostępnienie 
regulowane jest odrębnymi przepisami

18. Stowarzyszenia i organizacje wymienione w pkt 16 nie przestrzegające założeń 
regulaminu tracą prawo do korzystania z hali sportowej.

19. Za straty związane z niewłaściwym korzystaniem z urządzeń sportowych, sprzętu, 
wyposażenia szatni, natrysków, odpowiedzialność finansową ponosi użytkownik.

20. Za rzeczy pozostawione w szatni zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
21. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu na terenie całej hali 

sportowej.
22. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników hali do punktualnego rozpoczynania i 

kończenia zajęć.
23.  Powyższy regulamin będzie udostępniony uczestnikom imprezy poprzez wywieszenie na 

terenie imprezy, słupach i tablicach informacyjnych w pobliżu hali sportowej.


