
 

Regulamin korzystania z hali sportowej  

przy Gimnazjum im. Z. Herberta we Wronkach 

1. Udostępnienie po kosztach całej hali sportowej wraz z natryskami wynosi 120 PLN a koszt 

udostępnienia jednego sektora hali wynosi 40 PLN za godzinę zegarową zajęć. 

2. Czas udostępnienia hali lub sektora liczy się od momentu wejścia do szatni do chwili 

opuszczenia szatni. Istnieje możliwość zarówno jednorazowego jak i kompleksowego, 

długoterminowego udostępnienia hali. Rezerwacji można dokonać u dyrektora szkoły lub 

osoby upoważnionej przez dyrektora szkoły (kierownika hali tel. 605721896).  

3. Wpłata za udostępnienie może nastąpić na konto szkoły lub bezpośrednio u kierownika hali 

 za pokwitowaniem wpłaty. 

4. Obowiązkiem wszystkich osób przebywających w hali sportowej jest przestrzeganie 

postanowień tego regulaminu i zachowanie podstawowych zasad współżycia między 

ludźmi zgodnie z ogólnie przyjętymi normami moralnymi. 

5. Zajęcia w każdym sektorze odbywają się pod kierunkiem pełnoletniej osoby (nauczyciel, 

opiekun lub kierownik), której nazwisko jest umieszczone w „Planie zajęć hali 

sportowej”. 

6. Szkoła (kierownik hali) zapewnia sprzęt sportowy, natomiast za bezpośrednie 

przygotowanie sektora do zajęć odpowiada wynajmujący (kierownik zajęć). 

7. Kierownik zajęć odpowiedzialny jest za przestrzeganie postanowień tego regulaminu przez 

wszystkie osoby przebywające w sali, a ponadto za: organizowanie zajęć w sposób 

zapewniający pełne bezpieczeństwo ćwiczących i innych osób, utrzymanie w czasie zajęć 

porządku i dyscypliny, pozostawienie w sali i pomieszczeniach towarzyszących porządku  

i czystości. 

8. Uczestnicy zajęć mogą przebywać w sali tylko w stroju sportowym, do przebierania się 

służą szatnie, każda grupa ma swoja szatnię, za którą odpowiada prowadzący zajęcia – 

klucze, światło, porządek, czystość. 

9. Osoby nie ćwiczące bez obuwia sportowego mogą przebywać tylko w obrębie trybun. 

10. Zabrania się: 

 palenia tytoniu i stosowania innych używek w obrębie hali sportowej 

 zanieczyszczania sali (plucia, rzucania śmieci itp.) 

 rozbierania się i ubierania w innych pomieszczeniach niż szatnia 

 wykorzystywania sali do celów innych niż sportowy bez zgody dyrektora szkoły 

 korzystania z urządzeń hali w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem 

11. Wynajmujący salę zobowiązuje się pokryć wszystkie szkody spowodowane w trakcie         

trwania zajęć. 

12. Niezależnie od powyższego nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, 

dewastacja sprzętu, stwierdzenie szkód w pomieszczeniach towarzyszących spowoduje 

zakaz korzystania z sali przez osoby lub grupy winne tych wykroczeń.  

13. Nauczyciele wychowania fizycznego będący pracownikami szkoły mogą korzystać 

nieodpłatnie z 1 sektora hali w wymiarze 1,5 godziny w tygodniu, jeśli nie koliduje to z 

innymi wynajmującymi i po uprzedniej rezerwacji u kierownika hali. 

14. Wszelkie odstępstwa od powyższego regulaminu są możliwe tylko za zgodą dyrektora 

szkoły.  
 


