
UCHWAŁA NR XII/135/2015
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie  regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2015r., poz.1515).

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin korzystania z sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Zarzeczu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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Załącznik do Uchwały Nr XII/135/2015

Rady Gminy Łodygowice

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Regulamin sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zarzeczu

I. Część ogólna

1. Osoby przebywające na terenie sali gimnastycznej zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym 
regulaminem i stosowania się do jego zasad.

2. Sala gimnastyczna jest administrowana przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zarzeczu.

3. Sala gimnastyczna otwarta jest: od poniedziałku do piątku-w godz.8.00-21.00 może być  również otwarta 
w soboty i niedziele oraz inne święta, jeżeli została zarezerwowana wcześniej z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem.

4. W godzinach od 8.00 do 16.00 sala gimnastyczna nieodpłatnie udostępniona jest przede wszystkim na 
realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Zarzeczu oraz innych placówek oświatowych z terenu gminy Łodygowice.

5. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.

6. Korzystanie z sali odbywa się za zgodą kierownictwa w oparciu o harmonogram.

7. Za korzystanie z sali gimnastycznej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.

8. Z sali gimnastycznej korzystać mogą

a) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela

b) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera

c) zakłady pracy, instytucje, organizacje

d) osoby fizyczne

e) dzieci do lat 7 pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych

f) osoby postronne oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z udziałem publiczności.

9. Z sali gimnastycznej nie mogą korzystać osoby:

a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających,

b) z przeciwwskazaniami lekarskimi.

10. Obowiązkiem osób korzystających z sali gimnastycznej jest:

a) pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni

b) założenia właściwego obuwia sportowego – tzn. czystego, nie pozostawiającego śladów podczas użytkowania 
sali

c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na 
wyposażeniu Sali

d) utrzymanie porządku i czystości na terenie sali gimnastycznej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych

e) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za 
funkcjonowanie obiektu.

11. Korzystającym z sali gimnastycznej nie wolno:

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

b) wieszać się na obręczach i konstrukcjach do piłki koszykowej oraz bramkach
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c) wnosić wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów 
pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem, itp.

12. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest 
odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z sali gimnastycznej.

13. Zajęcia grup szkolnych korzystających z sali gimnastycznej powinny odbywać się w obecności nauczyciela 
(instruktora, trenera). Wejście grupy na salę powinno odbywać się za jego zgodą.

14. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych sali 
po każdych zajęciach.

15. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia na sali gimnastycznej ponoszą odpowiedzialność materialną za 
wyrządzone szkody.

16. Kierownictwo obiektów sportowych może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień 
- zakazać korzystania z sali gimnastycznej.

17. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach, kierownictwo obiektu sportowego nie ponosi 
odpowiedzialności.

18. Na terenie sali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających 
siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

19. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP 
i przepisów przeciwpożarowych.

20. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze 
obiektu.

21. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu sali 
gimnastycznej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.

22. Kierownictwo i obsługa sali gimnastycznej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 
Wszystkie osoby przebywające na terenie sali gimnastycznej zobowiązane są do podporządkowania się ich 
nakazom.

23. Kierownictwo obiektu zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania sali gimnastycznej oraz prawo 
do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.

24. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron.

25. Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zarzeczu.

II. 1. Wynajem sali gimnastycznej w Zarzeczu następuje na podstawie umowy cywilno - prawnej.

2. Zainteresowane podmioty (szkoły, uczniowskie kluby sportowe, zorganizowane grupy) pragnące dokonać 
rezerwacji wynajmu sali na kolejny rok, powinny złożyć swoje podania wraz z wykazem wszystkich terminów, 
szkoły - najpóźniej do 20 czerwca; pozostali do 20 października każdego roku do Dyrektora Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Zarzeczu.

III. Cennik wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zarzeczu.

1. ustala się, że wynajmujący dokonuje wpłaty gotówką przed wejściem na obiekt lub okazuje uprawnionej 
osobie potwierdzony dowód wpłaty

- przelew na konto nr 80 8137 0009 0029 9794 2000 0040

2. cennik wynajmu sali gimnastycznej (cena dotyczy wynajmu sali na 60 minut)

a) cała sala z natryskami – 50 zł.

b) cała sala bez natrysków – 40 zł.

c) wynajem cykliczny – zniżka 10% od obowiązującego cennika.

UWAGA: w czas wynajmu wlicza się rozłożenie oraz sprzątnięcie sprzętu sportowego.
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