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Regulamin Hali Sportowo-Widowiskowej 

1. Regulamin niniejszy określa zasady i tryb korzystania z Hali Sportowo-Widowiskowej 

w Krośnie Odrzańskim, ul Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie, zwana dalej halą. 

2. Hala Sportowo – Widowiskowa stanowi mienie Gminy Krosno Odrzańskie  

i zarządzana jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, ul. 

Pułaskiego 3. 

3. Osoby korzystające z hali mają obowiązek zapoznać się z regulaminem obiektu. 

Osoby nie stosujące się do postanowień regulaminu mogą zostać niedopuszczone do 

skorzystania z usług świadczonych w obiekcie lub pozbawione możliwości dalszego 

korzystania z obiektu. 

4. Hala sportowa jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć sportowo-

rekreacyjnych i widowiskowych. 

5. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się w obiekcie należy użytkować zgodnie 

z jego przeznaczeniem. 

6. Korzystać z usług w hali oraz przebywać na terenie obiektu mogą osoby, które uiściły 

stosowną opłatę zgodnie z cennikiem lub są uprawnione do przebywania na jego 

terenie. 

7. Opiekunowie grup szkolnych zobowiązani są do pobierania kluczy do szatni oraz 

kontroli stanu pomieszczeń po zajęciach. 

8. Zajęcia szkolne odbywają się wyłącznie w obecności nauczyciela z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa. 

9. Przed przystąpieniem do zajęć każdy użytkownik ma obowiązek sprawdzać stan 

nawierzchni i urządzeń sportowych. Wszelkie usterki należy niezwłocznie zgłosić 

pracownikom Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

10. Osoby nie uczestniczące w zajęciach oraz kibice mogą przebywać na hali wyłącznie 

w miejscach wydzielonych tzn. na trybunach. 

11. Zajęcia sportowe odbywają się tylko zgodnie z harmonogramem wykorzystania hali. 

Samodzielne przedłużanie zajęć jest niedozwolone. 

12. Za korzystanie z hali pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

13. Obowiązkiem osób korzystających z hali i sal, w których prowadzone są zajęcia jest: 

a) używanie stroju i obuwia sportowego, 

b) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów i wyposażenia 

sportowego, 

c) zachowanie porządku w szatniach, pod natryskami i w toaletach oraz poszanowanie 

wyposażeni obiektu, 

d) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników 

odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu. 



14. Osoby korzystające z hali nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub 

innych środków odurzających. 

15. Zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, środków 

odurzających i substancji psychotropowych. 

16. W hali obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, jak 

również palenia tytoniu. 

17. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z pomieszczeń 

zgodnie z ich przeznaczeniem, zabrania się:  

18. Obowiązuje zakaz zastawiania  i zasłaniania w jakikolwiek sposób oznaczonych 

wejść, wyjść i dróg ewakuacyjnych. 

19. Osoby małoletnie do lat 7 mogą przebywać na terenie hali w miejscach wyznaczonych 

tylko pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi pełna odpowiedzialność za 

powierzone ich opiece dzieci oraz odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez 

podopiecznych. 

20. Osoby korzystające z hali, ćwiczą na własną odpowiedzialność. 

21. Za grupy odbywające zajęcia w części sportowej hali pełna odpowiedzialność ponoszą 

ich opiekunowie (nauczyciele, trenerzy, instruktorzy, kierownicy), zarówna w zakresie 

wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków 

podopiecznych. 

22. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego regulamin będą 

usuwane z obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę 

postępowania w sprawach o wykroczenie. 

23. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na teren hali. 

Postanowienie o zakazie wstępu nie dotyczy osób korzystających z psów 

przewodników. 

24. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania 

zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub życia. 

25. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności lub samopoczucia 

oraz kobiety w ciąży, powinny korzystać z obiektu i znajdujących się tam urządzeń ze 

szczególną ostrożnością, stosowanie do aktualnego stanu zdrowia. 

26. Wszelkie rany i urazy należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi, 

obsłudze obiektu lub dzwonić na telefony alarmowe: ogólny 112, Policja 997, 

Pogotowie Ratunkowe 999, Straż Pożarna 998. 

27. W całym obiekcie i we wszystkich jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne 

przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

28. Umieszczanie reklam w obiekcie jest dozwolone wyłącznie po wcześniejszym 

uzyskaniu zgody administratora hali. 

29. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użytkowaniem niezgodnym  

z instrukcją osoba, która taka szkodę wyrządziła, ponosi odpowiedzialność w pełnej 

wysokości szkody. 

30. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na 

terenie hali, a także za rzeczy pozostawione przez korzystających na terenie obiektu. 

31. Wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące obsługi i funkcjonowania można składać 

kierownikowi Hali Sportowo-Widowiskowej lub w sekretariacie Ośrodka Sport  

i rekreacji, ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie. 

 


