
R e g u l a m i n 
korzystania  z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu 

przy ul. Moniuszki 10 
 

1. Zajęcia na hali rozpoczynają się o godz. 630, a kończą o godz. 2330. 
 
2. Na hali, w szatniach oraz w innych pomieszczeniach obowiązuje całkowity zakaz: 

a) palenia tytoniu, 
b) spożywania alkoholu. 

 
3. Na hali zajęcia prowadzone są pod nadzorem nauczyciela, instruktora, trenera lub „prowadzącego 

grupę”, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo grupy trenującej i powinni wprowadzić grupę do szatni, 
a po zajęciach przypilnować opuszczenia hali i szatni.  

 
4. Nauczyciel, instruktor, trener lub „prowadzący grupę” zobowiązują się do : 

a) dopuszczenia do zajęć na hali wyłącznie osoby posiadające aktualne orzeczenie lekarskie 
stwierdzające, iż osoby te mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych danego rodzaju, 

b) ubezpieczenia wszystkich ćwiczących od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
c) sprawdzenia stanu technicznego hali i sprzętu i zadecydowania o przystąpieniu do zajęć, 
d) prowadzenia rejestru osób ćwiczących, 
e) usunięcia na swój koszt szkód jakie mogą powstać w wyposażeniu i urządzeniach hali w 

wyniku działalności ćwiczących, 
f) niezwłocznego zgłaszania wynajmującemu wszelkich faktów związanych z funkcjonowaniem 

urządzeń hali jak i zgłaszania zdarzeń dot. wypadków i kontuzji wśród ćwiczących, 
g) złożenia oświadczenia o przyjęciu do wiadomości ustaleń wynikających z niniejszego 

regulaminu, 
h) przedłożenia wynajmującemu umocowania do działania w imieniu ćwiczącej grupy. 
 

5. Pod nieobecność nauczyciela, instruktora, trenera lub „prowadzącego grupę” wejście na zajęcia jest 
niedopuszczalne. 

 
6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które nastąpiły wskutek niedopełnienia przez 

nauczyciela, instruktora, trenera czy „prowadzącego grupę” obowiązków wymienionych w punkcie 4 
regulaminu. 

 
7. Wszystkich korzystających z hali obowiązuje ubiór i obuwie sportowe. 
 
8. Halę i szatnie należy utrzymywać w czystości i porządku : 

a) sprzęt sportowy ( ławki, materace ) należy przenosić, a nie przesuwać po nawierzchni, 
b) sprzątać sprzęt sportowy, 
c) po opuszczeniu łazienek zakręcać wodę. 
 

9. Zajęcia należy zaczynać i kończyć zgodnie z terminarzem wykorzystania hali. 
 
10. Za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach OSiR nie ponosi odpowiedzialności. 
 
11. Zrzeszenia, kluby, zakłady pracy i organizacje sportowe mogą korzystać z hali tylko po wcześniejszych 

uzgodnieniach z dyrekcją OSiR. 
 
12. Grupy korzystające z hali powinny zapoznać się z : 

a) instrukcją BHP, 
b) instrukcją p.poż., 
c) kierunkiem dróg ewakuacyjnych. 
 

13. Pod nieobecność kierownictwa hali wszystkie sprawy rozstrzyga pracownik nadzorujący halę. 
 
14. Nie przestrzeganie powyższego regulaminu powoduje utratę możliwości korzystania z hali. 
 
15. Wszystkie sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga dyrekcja OSiR.  


