REGULAMIN HALI
SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ
w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego 6

Administratorem Hali Sportowo-Widowiskowej jest Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu.
1. Hala jest czynna:

2. W

•

od poniedziałku do piątku – w godzinach 8.00-21.30;

•

w soboty i w niedzielę – na czas trwania imprez sportowych.
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od
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14.30

hala

udostępniana

wychowania

fizycznego
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dla

na

realizację

młodzieży

zadań

uczącej

się

w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę miejską Żagań, a w miarę
możliwości również dla innych placówek oświatowych na terenie miasta Żagań.
3. W pozostałych godzinach obiekt udostępniany jest w kolejności:
•

młodzieży z klubów sportowych na terenie Żagania (z instruktorem);

•

klubom sportowym z terenu Żagania;

•

zorganizowanym grupom osób fizycznych.

4. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą Administratora w oparciu o harmonogram.
5. Za korzystanie z hali pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.
6. Z hali korzystać mogą:
•

dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela;

•

kluby i sekcje sportowe pod okiem instruktora lub trenera;

•

grupy zorganizowane do 30 osób;

•

zakłady pracy, instytucje, organizacje;

•

dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób
pełnoletnich;

•

osoby towarzyszące lub kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez
sportowych z udziałem publiczności.

7. Zabrania się wejścia na halę osobom:

•

których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków
odurzających;

•

z przeciwwskazaniami lekarskimi.

8. Obowiązkiem osób korzystających z obiektu jest:
•

zapoznanie się przed wejściem na halę z niniejszym regulaminem;

•

pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni;

•

założenie właściwego obuwia sportowego - tzw. „halówek” (czystego, nie
pozostawiającego podczas użytkowania hali zabrudzeń, rys itp.);

•

przestrzegania zasad bezpieczeństwa;

•

utrzymanie

czystości

i

porządku

na

terenie

hali,

szatni

i

pomieszczeń

sanitarnych;
•

podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia i pracowników
odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

9. Na terenie hali zabrania się:
•

palenia papierosów;

•

picia napojów alkoholowych;

•

stosowania środków odurzających;

•

korzystania ze sprzętu i urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem.

10. W czasie zawodów osoba odpowiedzialna za ich organizację jest zobowiązana
przestrzegać

przepisów

regulaminu

oraz

jest

odpowiedzialna

za

zapewnienie

bezpieczeństwa korzystających z hali.
11. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali powinny odbywać się w obecności
nauczyciela(instruktora, trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywać się za jego
zgodą.
12. Prowadzący zajęcia, organizator zajęć (instruktor, trener, opiekun) odpowiada za stan
czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych
zajęciach.
13. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali ponoszą odpowiedzialność materialną za
wyrządzone szkody.
14. Administrator może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień –
zakazać korzystania z hali.

15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione
w szatniach hali.
16. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania
zagrożeń narażających na utratę zdrowia lub kalectwo.
17. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie
przepisów BHP i przeciwpożarowych.
18. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi
lub obsłudze obiektu.
19. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą
usuwane z terenu hali, a w razie konieczności powiadamiane będą organy ścigania
prawnego.
20. Administrator

i

obsługa

hali

sprawuje nadzór nad

przestrzeganiem

niniejszego

regulaminu.
21. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zapoznania się
z treścią regulaminu i podporządkowania się jego nakazom.
22. Prowadzący zajęcia zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem, fakt ten powinien
być odnotowany u pracowników hali.
23. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali oraz prawo
do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
24. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron.
25. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Administratora.
26. Niniejszy regulamin dotyczy także SALI FITNESS.

