REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ
W GMINNYM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI
W KONSTANCINIE-JEZIORNIE, UL. ŻEROMSKIEGO 15
Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z hali sportowej w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji, zwanym
dalej „GOSiR”.
1. Hala sportowa administrowana jest przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie.
2. Warunkiem korzystania z hali sportowej jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
3. Hala sportowa czynna jest w godzinach 8:00 – 22:00.
4. W dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 16:00 z hali sportowej i zaplecza sanitarnego korzysta Szkoła Podstawowa nr 2.
Za otwieranie, zamykanie wejścia do obiektu i zaplecza technicznego oraz bezpieczeństwo i porządek, a także ewentualne
szkody odpowiada korzystający z obiektu.
5. W dni powszednie w godzinach 16:00 – 22:00, w soboty, niedziele i święta, z hali sportowej korzysta GOSiR.
5.1. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
5.2. Z hali sportowej korzystać mogą dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna, kluby sportowe i grupy zorganizowane pod nadzorem instruktora lub trenera, klienci indywidualni, dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką osób
pełnoletnich.
5.3. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
z przeciwwskazaniami lekarskimi, osoby które nie uiściły opłat lub nie zawarły umowy na korzystanie z obiektu.
5.4. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest pozostawienie okryć wierzchnich i obuwia w szatni, założenie
właściwego obuwia sportowego, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, utrzymanie czystości i porządku, podporządkowanie
się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracownikom odpowiedzialnym za funkcjonowanie obiektu.
5.5. Zabrania się wprowadzania oraz poruszania się na rolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach.
5.6. Osobom przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:
 korzystać z hali sportowej bez zawarcia umowy lub wniesienia opłaty,
 palić papierosów,
 spożywać napojów alkoholowych,
 stosować środków odurzających,
 wnosić i używać szklanych opakowań oraz innych przedmiotów wykonanych ze szkła,
 wnosić i spożywać posiłków oraz żuć gumy,
 wnosić i używać sprzętu stwarzającego zagrożenie,
 wprowadzać zwierząt,
 używać wulgarnego i obraźliwego języka.
5.7. Sprzęt sportowy wydawany jest przez pracowników GOSiR.
5.8. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do przestrzegania czasu korzystania z hali sportowej.
5.9. O wszelkich nieprawidłowościach, usterkach należy powiadamiać obsługę GOSiR.
5.10. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.
5.11. GOSiR nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w czasie korzystania z obiektu, jak również
za te wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
5.12. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z hali sportowej i zaplecza sanitarnego
odpowiadają Użytkownicy, a w przypadku nieletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni.
5.13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu nie mogą korzystać z hali sportowej.
5.14. Za przedmioty wartościowe pozostawione w obiekcie GOSiR nie odpowiada.
5.15. Korzystanie z hali odbywa się wg ustalonego harmonogramu na podstawie umów na korzystanie z obiektu i urządzeń
lub po uiszczeniu opłaty.
5.16. Klucze do szatni udostępniane są osobom upoważnionym na podstawie umowy lub po wniesieniu opłaty.
Za niezwrócenie kluczy do recepcji pobrana zostanie opłata w wysokości 50 zł brutto.
5.17. GOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany godzin funkcjonowania hali sportowej, o czym odpowiednio
wcześniej poinformuje Użytkowników.
6. Użytkownicy zobowiązani są do zachowywania się na terenie obiektu w sposób właściwy, prezentując wysoką kulturę
osobistą. Zabrania się w szczególności używania wulgarnego lub obraźliwego języka.
7. W innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz GOSiR.
8. Hala sportowa objęta jest systemem monitoringu wizyjnego.
9. Korzystanie z hali sportowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wszystkich regulaminów
obowiązujących w obiekcie.

