
REGULAMIN SALI SPORTOWEJ ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO 

IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W RZGOWIE 

1.W sali dopuszcza się wyłącznie organizowanie i prowadzenie zajęć i imprez sportowych i 

rekreacyjnych oraz ważnych uroczystości szkolnych i środowiskowych. 

2.W pierwszej kolejności sala służy do realizacji obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

wychowania fizycznego dla uczniów szkoły. 

3.Sala może być w całości lub części odpłatnie wynajmowana na warunkach określonych w 

umowie wynajmu. 

4.Osoba wskazana w umowie jako Wynajmujący musi być pełnoletnia i ponosi pełną 

odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo ćwiczących i osób im towarzyszących. 

5.Wszyscy korzystający z Sali sportowej zobowiązani są do dbałości o ład i porządek na 

terenie całego obiektu. 

6. Rodzice uczniów szkoły, którzy spowodowali zniszczenia na terenie obiektu Sali sportowej 

zobowiązani są do ich naprawy lub pokrycia kosztów związanych z ich usunięciem. 

7.Za naprawę zniszczeń lub pokrycie kosztów ich usunięcia, które powstały na skutek 

wypożyczenia sali, odpowiada osoba wskazana w umowie jako wynajmujący. 

8.Każdy korzystający z sali zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia nauczycielowi 

lub pracownikowi szkoły zauważonych usterek, zniszczeń lub nie sprawności technicznej na 

terenie obiektu. 

9.Ćwiczący mogą wejść na salę tylko po przebraniu się w stroje sportowe oraz czyste obuwie 

na miękkich podeszwach. 

10.Kibice oraz uczniowie niećwiczący mogą przebywać tylko na trybunach i galerii Sali, 

jeżeli jest czynna. 

11.W czasie zajęć lekcyjnych na terenie sali sportowej mogą przebywać tylko grupy ćwiczące 

pod opieką nauczyciela. 

12.Na terenie całego obiektu sali sportowej obowiązuje bezwzględny zakaz: 

- palenia papierosów i spożywania alkoholu (dotyczy również kibiców), 

- wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na salach ćwiczeń, 

- wejścia na galerię widowiskową bez zgody nauczyciela lub kiedy jest nieczynna, 

- siedzenia na poręczach galerii widowiskowej i salki z lustrami, 

- rozstawiania lub uruchamiania sprzętu sportowego bez zgody nauczyciela lub pracownika 

szkoły, 

- samodzielnego włączania oświetlenia sali i innych urządzeń elektrycznych, 

- chodzenia bez obuwia sportowego po parkiecie sal ćwiczeń, 

- rzucanie jakichkolwiek przedmiotów na salę z trybun i galerii widowiskowej. 



13.Osobami upoważnionymi do otwierania pomieszczeń sali, wydawania sprzętu sportowego 

oraz poleceń o charakterze porządkowo – dyscyplinującym są nauczyciele lub pracownicy 

szkoły. 

14.Osoby wynajmujące salę, ćwiczący oraz kibice zobowiązani są do wykonywania poleceń 

osób wskazanych w pkt. 13. 

15.W przypadku łamania regulaminu: 

- w stosunku do uczniów będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły, 

- w przypadku grup wynajmujących i kibiców – możliwość przerwania imprezy bez prawa 

zwrotu pieniędzy. 

16.Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 

 


