
Załącznik Nr 1   

do Zarządzenia nr 11/2019/2020 

z dnia 01.12.2019 r.  

Dyrektora ZSO w Wydminach 

Regulamin  

Hali widowiskowo – sportowej  

przy Zespole Szkół Ogólnokształcącego w Wydminach 

1. Hala widowiskowo-sportowa administrowana jest przez dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Wydminach. 

2. Hala sportowa czynna jest w  godzinach 07:30 - 21:00. 
3. W roku szkolnym od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 -16:00 z hali korzysta wyłącznie 

szkoła. 
4. Korzystanie z hali sportowej odbywa się wg harmonogramu zajęć zatwierdzonego przez 

Dyrektora, który ma prawo do jego zmian. 
5. Za korzystanie z hali sportowej przez podmioty zewnętrzne pobierane są opłaty zgodnie z 

obowiązującym cennikiem. 
6. Zasady odpłatności oraz stawki za korzystanie z obiektu określa cennik opłat zatwierdzony 

przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 
7. Z hali sportowej korzystać mogą: 

 dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna; 
 kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera; 
 zakłady pracy, instytucje, organizacje; 
 dorosłe osoby fizyczne; 
 osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez 

sportowych z udziałem publiczności. 
8. Przebywać na hali sportowej oraz korzystać z urządzeń hali mogą tylko osoby mające zajęcia 

sportowe lub uczestniczące w imprezach sportowych, artystycznych i okolicznościowych. 
9. Pracownicy hali mają obowiązek każdorazowego reagowania na niewłaściwe zachowanie 

osób przebywających na terenie obiektu i zgłaszania zaistniałej sytuacji trenerowi/ 
opiekunowi grupy, a w szczególnych przypadkach bezpośrednio Dyrektorowi. 

10. Wynajem hali na zawody sportowe, imprezy artystyczne, wystawy itp. z udziałem widowni 
odbywa się na podstawie odrębnych umów. 

11. Wykorzystywanie hali do celów innych niż sportowe wymaga zabezpieczenia nawierzchni 
boiska specjalną wykładziną ochronną, której rozłożenie i złożenie ustala się każdorazowo z 
pracownikami hali. 

12. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby: 
 których stan wskazuje na spożycie alkoholu; 
 których stan wskazuje, że są pod działaniem środków odurzających; 
 z przeciwwskazaniami lekarskimi. 

13. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest: 
 pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni, 
 założenie czystego obuwia halowego (na jasnym spodzie), nie pozostawiającego 

podczas używania hali sportowej zabrudzeń, rys, itp. (pracownik hali ma prawo 
zabronić wejścia na boisko osobie, której obuwie nie spełnia wskazanych kryteriów), 

 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych 
znajdujących się w wyposażeniu hali, 

 utrzymanie czystości na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeń sanitarnych, 



 podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia i pracowników 
odpowiedzialnych za funkcjonowanie hali sportowej. 

14. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno: 
 palić tytoniu, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających; 
 wnosić i używać sprzętu nie przeznaczonego do uprawiania sportu; 
 wnosić broni wszelkiego rodzaju lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 
 wnosić materiałów wybuchowych, fajerwerków, wyrobów pirotechnicznych, 

materiałów grożących pożarem, 
 wnosić butelek, puszek, kubków, itp. wykonanych z kruchego, pękającego bądź 

twardego materiału, 
 wieszać się na obręczach i konstrukcji do gry w piłkę koszykową; 
 samowolnego korzystać z wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali 

sportowej; 
 wnosić i używać szklanych opakowań oraz innych przedmiotów wykonanych ze szkła; 
 korzystać ze sprzętu uszkodzonego lub niesprawnego technicznie; 
 samowolnego korzystania z siłowni; 
 wykonywania ćwiczeń w innym ubiorze niż sportowy, 
 wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów (szatnie, pomieszczenia 

służbowe itp.), 
 rzucania wszelkich przedmiotów, 
 rozniecania ognia, 
 niszczenia sprzętu znajdującego się na hali, 
 zaśmiecania obiektu hali i terenu przyległego. 

 
15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z 

terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę 
postępowania administracyjnego lub sądowego. 

16. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach i jego pracownicy nie ponoszą 
odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z hali widowiskowo-sportowej oraz z jej 
wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem, a osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali 
sportowej ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

17. Zespół Szkół Ogólnokształcący w Wydminach nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i 
kontuzje uczestników zajęć sportowych, powstałe w wyniku niestosowania się do regulaminu 
i niewłaściwego użytkowania hali i jej wyposażenia. 

18. Zajęcia szkolne mogą odbywać się jedynie w obecności i za zgodą nauczyciela (instruktora, 
trenera). 

19. Uczniowie niećwiczący w danym dniu lub zwolnieni z wykonywania części ćwiczeń przebywają 
w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, w zasięgu jego pola widzenia i przez cały czas 
trwania lekcji pozostają pod jego opieką. 

20. Podczas przerw między lekcjami (zajęciami), a także w czasie wykonywania prac porządkowych 
hala sportowa musi zostać bezwzględnie opuszczona przez uczniów lub innych uczestników 
zajęć. 

21. Dostęp do sprzętu oraz urządzeń sportowych możliwy jest jedynie za zgodą i pod opieką 
prowadzącego zajęcia lub innych osób, którym powierzono mienie pozostające na 
wyposażeniu hali sportowej. 

22. Zabrania się uczniom i zawodnikom używania urządzeń elektrycznych oraz samodzielnego 
przełączania urządzeń w szafkach sterowniczych. Czynności te mogą wykonywać jedynie osoby 
przeszkolone: nauczyciele, trenerzy, pracownicy obsługi szkoły. 

23. Skaleczenia lub urazy należy zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub osobie odpowiedzialnej za 
prowadzenie zajęć. 

24. O wszelkiego rodzaju awariach i usterkach należy powiadomić osobę upoważnioną: 
nauczyciela, trenera, pracownika obsługi hali, dyrektora. 



25. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach oraz pomieszczeniach 
sanitarnych hali sportowej po każdych zajęciach. 

26. W czasie zawodów lub innych zajęć organizator zobowiązany jest przestrzegać przepisów 
regulaminu oraz odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z hali 
sportowej. 

27. Dyrektor szkoły może kontrolować zajęcia odbywające się w hali sportowej w zakresie 
przestrzegania regulaminu, a w razie stwierdzenia rażących uchybień może zakazać 
korzystania z hali sportowej. 

28. W czasie trwania imprez masowych w hali sportowej osoby na niej przebywające zobowiązane 
są stosować się do poleceń służb porządkowych, policji lub zaleceń organizatora imprezy. 

29. Zabrania się blokowania dróg i wyjść ewakuacyjnych. 
30. Osoby nie biorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (kibice, 

widzowie) mogą przebywać jedynie w wydzielonej części sali. 
31. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia będące na wyposażeniu hali sportowej ponoszą 

odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody (lub taką odpowiedzialność ponoszą ich 
opiekunowie lub wynajmujący). 

32. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach oraz rzeczy nie oddane do depozytu 
kierownictwo hali sportowej i prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności. 

33. Na terenie hali sportowej zabrania się biegania po korytarzach oraz stwarzania zagrożeń 
narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.  

34. W hali sportowej i jej pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP 
i przepisów przeciwpożarowych. 

35. Osoby ćwiczące obowiązuje zakaz noszenia jakiejkolwiek biżuterii.  
36. 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 wykroczenie. 

37. W razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu osób 
przebywających w hali sportowej, należy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby 
prowadzącej w danej chwili zajęcia lub osób odpowiedzialnych za akcję ewakuacyjną i 
postępować zgodnie z zasadami ewakuacji obiektu. 

38. Obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 
Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do 
podporządkowania się ich nakazom. 

39. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcącego w Wydminach. 

40. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym 
regulaminem i przestrzegania zawartych w nim przepisów. 

 
 

DODATKOWY REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ 

w związku z pandemią COVID-19 

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo w Hali Sportowej będą obowiązywać następujące zasady : 

 



• Weryfikacja uczestników, zgłaszanie osób wchodzących na obiekt (zarządca, organizator zajęć 

sportowych, organizator wydarzenia), 

• Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt, 

• Obowiązuje noszenie osłon ust i nosa od momentu wejścia na obiekt do rozpoczęcia zajęć 

treningowych, 

• Zakazuje się korzystania z obiektu osobom z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede 

wszystkim dróg oddechowych, a także osobom objętych kwarantanną, izolacją lub mieli 

kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie lub chorą na COVID -19, 

• Rekomenduje się ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu zajęć treningowych  

i przebrania się, 

• Obowiązuje dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie, 

• Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego, 

• Ograniczona liczba uczestników (150 osób), 

• Korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po użyciu, 

• Osoby korzystające z obiektu, które w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, 

podlegają upomnieniu przez personel, a w ostateczności mogą zostać poproszone o 

opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym, 

• Wyłącza się możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) oraz trybun, 

• Administrator obiektu nie udostępnia dla potrzeb Trenerów i Uczestników maseczek oraz 

innych środków ochrony osobistej, 

• Uczestnicy i Trener po zakończeniu zajęć, są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia 

Obiektu w celu uniknięcia gromadzenia się osób,  

• Administrator obiektu wyznacza Pracowników, którzy będą odpowiedzialni za kontrolę 

przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie,  

• Uczestnicy i Trenerzy nie przestrzegający zasad określonych w Regulaminie korzystania z 

obiektu, aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia 

podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu. W przypadku niezastosowania się do 

obowiązujących zasad i nakazów, o których mowa w niniejszym Regulaminie –Pracownik jest 

zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu Policji/Straży Miejskiej, 

• Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do 

odmowy kolejnego udostępnienia obiektu danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu 

epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz do anulowania innych, kolejnych 

rezerwacji,  

• Trener/opiekun/koordynator grupy jest obowiązany zapoznać uczestników zajęć z zasadami 

udostępniania i korzystania z Obiektu,  

• Trener/opiekun/koordynator grupy jest zobowiązany, przed udostępnieniem mu obiektu 

sportowego, do poinformowania administratora obiektu w przejrzysty sposób o trybie 

organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin realizacji zajęć oraz ilości uczestników,  



• Trener/opiekun/koordynator grupy zobowiązany jest do ewidencjonowania uczestników 

grupy i udostępnienia listy zarządcy obiektu w przypadku wystąpienia zarażenia lub 

podejrzenia zarażenia koronawirusem,  

• Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem porządkuje Regulamin korzystania z Hali 

Sportowej w Wydminach, 

Administrator  Obiektu  Sportowego 

 


