
Zarządzenie Nr 290/2005 

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 

z dnia 30 listopada 2005 roku 

 

 

 

w sprawie zasad funkcjonowania Hali Sportowej przy Samorządowym Zespole 

Szkół Nr 2 w Opatowie. 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.10, art.30 ust.1i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 

późniejszymi zmianami) oraz art.42 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 

roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81 poz.889 z późniejszymi 

zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Opatów zarządza, co następuje: 

 

§1 

 

Ustala się zasady korzystania z obiektu zwanego Halą Sportową przy SZS Nr 2 

w Opatowie przy ul. Kopernika 30, zgodnie z regulaminem stanowiącym 

Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzania.  

 

§2 

 

Ustala się opłatę za korzystanie z Hali Sportowej w wysokości 25,00 zł brutto 

(słownie: dwadzieścia pięć złotych) za jedną godzinę tj. 60 minut wynajmu.                                      

 

§3 

 

Opłatę, o której mowa w §2 należy dokonać na konto Urzędu Miasta i Gminy 

Opatów numer 03 8493 0004 0120 0000 3795 0002 w Banku Spółdzielczym 

Oddział w Opatowie w wysokości wynikającej z zawartej umowy.  

 

§4 

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów.                                                  

 

                                                                

                                                               §5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz 

mgr Krystyna Kielisz 

 



                                                                                                  Załącznik Nr 1 

do Zarządzania Nr 290 /2005 

Burmistrza Miasta i Gminy 

Opatów z dnia 30.XI. 2005 r. 

 

   Regulamin korzystania z Hali Sportowej 

   przy Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 

     w Opatowie. 
 

 

1. Hala sportowa jest otwarta: 

     - od poniedziałku do piątku w godz. 8
00
-21

00
 

     - w soboty i niedziele w godz. 10
00
-18

00
 

   Hala sportowa jest nieczynna w czasie świąt ustawowych. 

 

2. W dni powszednie w godz. 8
00
-15

00
 hala sportowa udostępniana jest przede 

    wszystkim na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania  

    fizycznego dla młodzieży uczącej się w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2. 

 

3. Z hali sportowej korzystać mogą: 

    - grupy szkolne pod opieką osoby prowadzącej zajęcia, 

    - grupy zorganizowane (kluby sportowe, sekcje sportowe, stowarzyszenia 

      itp.), 

    - osoby indywidualne, 

    - dzieci w wieku od 7 lat mogą przebywać na hali sportowej wyłącznie pod  

    opieką osób pełnoletnich. 

 

4. Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby: 

    - których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub środków odurzających. 

 

5. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest: 

   - założenie własnego obuwia sportowego (tj. czystego, nie pozostawiającego  

    zabrudzeń  i rys podczas użytkowania obiektu). W przypadku stwierdzenia,  

    iż na parkiecie powstają rysy mimo posiadania przez użytkownika 

   obowiązującego obuwia osoba pełniącą dyżur ma prawo zarządzić zmianą 

   obuwia na inne. 

   - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie używania przyrządów  

    sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali. 

- utrzymanie porządku i czystości na terenie hali sportowej, holach, szatniach  

    i pomieszczeniach sanitarnych. 

  - w czasie gier zespołowych obowiązuje zakaz noszenia biżuterii( łańcuszków, 

    kolczyków, bransolet itp.) 

  



 

6. Korzystającym z hali sportowej nie wolno powodować sytuacji zagrażających 

    bezpieczeństwu osób tam przybywających, a w szczególności: 

   - wchodzić na płytę boiska bez zezwolenia (dotyczy grup szkolnych), 

   - palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków   

    odurzających, 

    - wnosić i używać opakowań i innych przedmiotów ze szkła, 

    - wnosić i używać sprzętu nie będącego sprzętem  sportowym, 

    - wnosić niebezpiecznych przedmiotów i wyrobów pirotechnicznych, 

    - wprowadzać zwierząt, 

 

7. Wstęp na hale sportową dozwolony jest za okazaniem zawartej umowy  

    i dowodu wpłaty. 

 

8. Przed wejściem do poszczególnych obiektów hali sportowej każdy uczestnik 

    zajęć sportowych zobowiązanych jest do korzystania z szatni. 

 

9. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni 

    są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów i imprez sportowych. 

 

10. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna,  

    odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały  czas  przebywania na 

    terenie obiektu. 

 

11. Opiekun grupy zorganizowanej po wejściu na obiekt odpowiada za szkody 

      materialne powstałe z winy swoich podopiecznych. 

 

12. Każdy uczestnik zajęć na hali ma obowiązek dbać o powierzony mu sprzęt  

       sportowy, a po zakończonych zajęciach ma złożyć go w wyznaczonym   

       miejscu. 

 

13. W razie utraty mienia osobistego osoba dyżurująca nie ponosi   

      odpowiedzialności za straty powstałe z tego tytułu. 

 

14. W przypadku włamań do szatni i kradzieży sprawy zostaną przekazane  

      organom ścigania. 

 

15. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą  

      odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

 

 

 

 



 

16. Administrator obiektu sportowego może kontrolować wszystkie zajęcia,  

      a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać dalszego korzystania z hali    

      sportowej.  

     Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do przestrzegania i 

     stosowania się do poleceń Administratora. 

  

17. Wszelkiego rodzaju zawody sportowe dla młodzieży szkolnej powinny  

     odbywać się pod nadzorem służb medycznych. 

 

18. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za urazy fizyczne  

      uczestników zajęć sportowych wynikłe podczas gry lub wykonywania  

      ćwiczeń. 

 

19. W zakresie spraw nie uregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje  

       podejmuje Administrator obiektu (dyrektor szkoły) działający w imieniu  

       Burmistrza. 

 

20. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu 

      będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego  

      skierowania sprawy do organów ścigania. 

 

21. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Administratora obiektu. 

 

Burmistrz 

mgr Krystyna Kielisz 


