
REGULAMIN HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ OŚRODKA 

SPORTU I TURYSTYKI W CHEŁMŻY 

 
Hala sportowa jest czynna codziennie w godzinach 7:00 – 22:00. Korzystanie odbywa się według 
ustalonego harmonogramu po wniesieniu opłaty zgodnie z cennikiem. 
Rezerwacji i opłat należy dokonywać w administracji Ośrodka w dni robocze w godz. 7:00 – 14:00. 
 
Z hali mogą korzystać grupy zorganizowane o liczebności do 30 osób. Grupy dziecięce i młodzieżowe 
mogą korzystać z szatni i uczestniczyć w zajęciach sportowych wyłącznie pod nadzorem 
pełnoletniego opiekuna odpowiedzialnego za ich zachowanie. 
 
W części treningowej obowiązuje strój sportowy i obuwie halowe- czyste, niepozostawiające 
zabrudzeń lub rys. 
 
Przed przystąpieniem do zajęć prowadzący winien sprawdzić stan techniczny używanego sprzętu- 
usterki zgłosić obsłudze. 
 
Wszelkie urazy, skaleczenia itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze 
obiektu. 
 
Użytkowników obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP i P.POŻ oraz utrzymanie czystości i 
porządku na terenie hali sportowej, w szatniach i w pomieszczeniach sanitarnych. 
 
W czasie zawodów lub innych imprez otwartych widzowie lub uczestnicy mogą przebywać wyłącznie 
w wyznaczonych miejscach. 
 
Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu winne podporządkować się poleceniom obsługi. 
Kierownictwo obiektu ma prawo kontrolować przestrzeganie porządku na obiekcie. 
 
Na terenie hali obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i używania środków 
odurzających. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych 
środków odurzających. 
 
Zabrania się wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i substancji: 
-materiałów pirotechnicznych (petard, rac, sztucznych ogni, itp.) 
-wszelkiego rodzaju przedmiotów, które mogą być użyte jako broń 
- substancji zagrażających zdrowiu ludzkiemu 
 
Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. 
 
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. 
 
Kierownictwo hali nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu oraz nie 
odpowiada za kradzieże i pozostawione przedmioty. 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie stosowne przepisy 
prawne. 
Przebywający na terenie hali sportowo-widowiskowej zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym 
regulaminem i stosowania się do jego zasad. 
 
Skargi i wnioski przyjmuje kierownik Ośrodka. 


