
REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  W KOBYLNICY 

 

1. Hala sportowa w Szkole Podstawowej w Kobylnicy, zwana dalej Halą jest przeznaczona do 

zajęć wychowania fizycznego, sportowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów SP w Kobylnicy 

oraz zajęć, rozgrywek sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych dla osób fizycznych i 

grup zorganizowanych. 

2. Hala czynna jest codziennie w godzinach od 7:45 do 20:30. 

3. Korzystanie z hali w godzinach poza zajęciami szkolnymi odbywa się za zgodą Dyrektora 

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy w oparciu o harmonogram. Za korzystanie z hali 

sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującymi stawkami zawartymi w Zarządzeniu 

Nr 188/2018 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 17 września 2018 roku w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za korzystanie na podstawie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia z 

pomieszczeń oraz powierzchni użytkowych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Kobylnica oraz obiektów sportowych i innych pomieszczeń 

i powierzchni użytkowych będących w trwałym zarządzie Centrum Usług Wspólnych w 

Kobylnicy. 

4. Udostępnienie hali na potrzeby oświatowe dla organizacji pozarządowych współpracujących 

ze szkołą odbywa się z uwzględnieniem zapisów art. 86 Prawa Oświatowego 

5. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylnicy mogą 

udostępniać nieodpłatnie halę wyłącznie w związku z organizacją 

a. zebrań wiejskich 

b. imprez i wydarzeń organizowanych nieodpłatnie przez sołectwa oraz inne podmioty na 

rzecz mieszkańców gminy, 

c. zajęć edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, zabaw choinkowych, imprez 

świątecznych, zabawowych oraz innych wydarzeń organizowanych przez gminę 

Kobylnica, jej jednostki organizacyjne bądź pod patronatem Wójta Gminy Kobylnica, 

d. zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobylnica. 

6. Z Hali mogą korzystać: 

a. grupy zorganizowane, 

b. dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, 

c. kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, 

d. zakłady pracy, instytucje i organizacje, 

e. osoby fizyczne, 

f. dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, 

g. osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych z 

udziałem publiczności. 

7. Z Hali nie mogą korzystać: 

a. osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków 

odurzających, 

b. osoby z przeciwwskazaniem lekarskim do aktywności fizycznej. 

8. Osoby korzystające z Hali zobowiązane są do: 

a. pozostawienia okrycia wierzchniego i obuwia w szatni, 

b. korzystanie z odpowiedniego stroju sportowego i właściwego obuwia sportowego, 

czystego nie pozostawiającego podczas użytkowania Hali zabrudzeń, zarysowań parkietu 

itp., 

c. przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie użytkowania przyrządów sportowych 

będących na wyposażeniu Hali, 



d. utrzymania czystości i porządku na terenie Hali, w holach, szatniach i pomieszczeniach 

sanitarnych, 

e. podporządkowania poleceniom pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie 

obiektu. 

9. W Hali nie wolno: 

a. palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających, 

b. wnosić i używać opakowań i innych przedmiotów ze szkła, 

c. wprowadzać zwierząt, 

d. korzystać z urządzeń i wyposażenia w sposób zagrażający bezpieczeństwu. 

10. W czasie zawodów organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów niniejszego  

regulaminu i jest odpowiedzialny z zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z Hali. 

11. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy oraz upoważnione przez niego osoby mogę 

kontrolować wszystkie zajęcia, w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z Hali. 

12. Za szkody, wypadki oraz inne zdarzenia powstałe w czasie korzystania z Hali 

odpowiedzialność ponoszą wyłącznie osoby z niej korzystające. 

13. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach administrujący Halą nie ponoszą 

odpowiedzialności. 

14. W sprawie skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Dyrektora Centrum Usług 

Wspólnych w Kobylnicy. 


