REGULAMIN HALI SPORTOWEJ
§ 1. Regulamin niniejszy określa zasady i tryb korzystania z

hali sportowej przy

ul. Podgórnej w Prudniku zwanej w dalszej części halą.
§ 2. Osoby korzystające z usług hali mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem obiektu.
Osoby nie stosujące się do postanowień Regulaminu mogą zostać niedopuszczone do
skorzystania z usług hali lub pozbawione możliwości dalszego korzystania z obiektu.
§ 3. Korzystać z usług hali oraz przebywać na terenie hali mogą osoby, które uiściły
stosowną opłatę zgodnie z cennikiem ustalonym przez Burmistrza Prudnika lub są uprawnione
do przebywania na terenie obiektu.
§ 4. Z hali sportowej 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 (dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie obiektu
wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich);

f)

kibice oraz osoby uczestniczące w organizowanych przez Zarządcę obiektu lub za jego
zgodą imprezach sportowych i innych.

§ 5. Korzystanie z hali odbywa się w oparciu o harmonogram uzgodniony z Zarządcą
obiektu.
§ 6. Osoby korzystające z hali obowiązuje strój sportowy i obuwie sportowe typu halowego
o miękkiej i płaskiej podeszwie.
§ 7. Odzież wierzchnią oraz obuwie zewnętrzne należy pozostawić w szatni.
§ 8. Po zajęciach należy opuścić szatnię bez zbędnej zwłoki.
§ 9. Szatnię oraz natryski należy pozostawić w stanie niepogorszonym.
§ 10. Na hali obowiązuje zakaz:
a) wstępu na teren obiektu osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie
nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego;

b) wnoszenia przedmiotów i materiałów mogących narazić osoby trzecie na urazy
i niebezpieczeństwo, w tym materiałów pirotechnicznych;
c) zastawiania i zasłaniania w jakikolwiek sposób wejść, wyjść i dróg ewakuacyjnych;
d) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa oraz obrażania i ośmieszania w inny
sposób jakichkolwiek osób;
e) wprowadzania zwierząt.
§ 11. Na terenie hali należy zachować porządek i rozwagę oraz dopingować sportowców
zgodnie z dobrymi obyczajami i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
§ 12. Osobom korzystającym z hali nie wolno powodować sytuacji zagrażających ich
bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych osób.
§ 13. Osoby korzystające z hali zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom
i nakazom obsługi obiektu, która koordynuje sprawy bezpieczeństwa, porządku oraz
przestrzegania Regulaminu hali.
§ 18. Uwagi, wnioski i skargi należy zgłaszać Zarządcy pisemnie lub osobiście.
§ 19. Zarządcą hali sportowej jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku.

