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REGULAMIN  HALI  SPORTOWEJ 
  

1. Wszyscy użytkownicy hali sportowej zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz 

podporządkowania się ustaleniom gospodarza obiektu i uwagom pracowników obsługi. 

2. W pierwszej kolejności w hali odbywają się zajęcia dla studentów: wychowanie fizyczne, zajęcia objęte 

planem studiów, treningi studenckich sekcji sportowych.  

3. Do udziału w ćwiczeniach w hali sportowej mogą być dopuszczone wyłącznie osoby przebrane w stroje 

sportowe i zmienne, czyste obuwie sportowe.  

4. Zajęcia grup studentów, młodzieży, dzieci mogą się odbywać wyłącznie pod nadzorem osoby do tego 

uprawnionej, zwanej dalej prowadzącym. 

5. Obowiązki prowadzących zajęcia zawarte są w załączniku do niniejszego regulaminu. 

6. W czasie przebywania w hali sportowej nie wolno zakłócać porządku ćwiczeń innych grup i osób.  

7. Każdy ćwiczący ma obowiązek szanowania pomieszczeń hali sportowej, urządzeń i sprzętów oraz 

korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powiadomienie o uszkodzonym sprzęcie, 

urządzeniu lub przyborze prowadzącego zajęcia. 

8. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialność ponoszą: prowadzący wobec grup dzieci  

i młodzieży; osoba ćwicząca - w grupach dla dorosłych; organizator imprezy wobec widzów.  

9. Do obsługiwania wyposażenia hali oraz sterowania wszelkimi urządzeniami upoważnieni są wyłącznie 

nauczyciele wf i pracownicy obsługi.  

10. Osoby przebywające na terenie hali sportowej w charakterze widzów rozgrywek sportowych i innych 

imprez z udziałem publiczności zobowiązane są do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych 

przez gospodarza obiektu i organizatora imprezy.  

11. Osobom przebywającym w hali i na terenie całego obiektu zabrania się w szczególności:  

a. wstępu na teren obiektu po spożyciu alkoholu lub narkotyków, środków odurzających, 

b. wnoszenia i spożywania alkoholu, używania narkotyków i środków odurzających, 

c. palenia tytoniu,  

d. wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (boiska, szatnie, itp.),  

e. wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów łatwopalnych  

i  pirotechnicznych oraz napojów w szklanych opakowaniach, 

f. wprowadzania zwierząt.  

12. Drastyczne naruszenie niniejszego regulaminu, spowodowanie zagrożenia dla osób przebywających 

w sali sportowej może być podstawą do usunięcia z obiektu, wydania osobie winnej wykroczenia 

zakazu wstępu do obiektu. 

13. Regulamin ma także zastosowanie do sali gimnastyki korekcyjnej (sali fitness).  

 


