REGULAMIN
KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWO – WIDOWISKOWEJ

§1
Administratorem
Gminnej
Hali
na
mocy
Uchwały
Nr
w Lubsku z dnia 9 listopada 2011 r. jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku.

XV/103/11

Rady

Miejskiej

§2
1.Regulamin określa szczegółowe zasady dostępności dla publiczności i korzystania z obiektu Hali Sportowo Widowiskowej zarządzanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku przy ul. Bohaterów 3 d, zwanego dalej
„Halą” oraz zasady uczestniczenia publiczności w imprezach masowych.
2. W przypadku imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych oprócz niniejszego Regulaminu obowiązują
regulaminy imprez opracowane każdorazowo przez ich organizatorów.
3.Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich użytkowników Hali i Kręgielni.
4.W pomieszczeniach siłowni oraz sali fitness i kręgielni obowiązują dodatkowo odrębne regulaminy.
5.Organizatorzy wszelkich imprez i rozgrywek sportowych zobowiązani są przestrzegać przepisów regulujących
zasady organizacji takich przedsięwzięć.
6. Kierownictwo i obsługa Hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
Wszyscy użytkownicy obiektu zobowiązani są do podporządkowania się ich nakazom.
ZASADY OGÓLNE
§3
1.Wejście na teren Hali oznacza bezwzględną akceptację przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie oraz
regulaminach obowiązujących podczas zawodów i innych imprez opracowanych przez organizatorów.
2.Hala jest miejscem, w którym organizowane są zajęcia lekcyjne, treningi, turnieje, imprezy sportowe, rekreacyjne,
kulturalne i artystyczne w tym o charakterze masowym.
3.Hala czynna jest w godzinach:
Poniedziałek – Piątek 07.00 – 23.00 (w okresie letnim 07.00 – 21.30)
Sobota – Niedziela – według kalendarza imprez sportowych.
§4
1.W dniach, kiedy odbywają się zajęcia szkolne tj., od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,
Hala udostępniani jest a w pierwszej kolejności dzieciom i młodzieży uczącym się w placówkach oświatowych
prowadzonych lub dotowanych przez Gminę dla realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego.
2. W pozostałym czasie Hala udostępniana jest innym osobom i podmiotom indywidualnie lub stowarzyszeniom oraz
grupom zorganizowanym.
3. Osobom i podmiotom, o których mowa w ust. 2 Hala może być udostępniana również w czasie określonym
w ust. 1 jeśli nie jest w tym czasie wykorzystywana dla realizacji zajęć dydaktycznych.

§5
Do zadań Administratora, o którym mowa w § 1 należy między innymi:
egzekwowanie postanowień Regulaminu od osób korzystających z Hali Sportowo - Widowiskowej,
udostępnianie obiektu użytkownikom, o których mowa w § 4,
organizacja imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych,
utrzymywanie porządku na terenie obiektu oraz w jego bezpośrednim otoczeniu,
maksymalizowanie przychodów z tytułu wynajmu obiektu oraz dbałość o utrzymywanie kosztów funkcjonowania
Hali na możliwie niskim poziomie.
OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z HALI SPORTOWO – WIDOWISKOWEJ
§6
1. Hala udostępniana jest odpłatnie zgodnie z obowiązującym aktualnie cennikiem.
2. Zmiany stawek za wynajem Hali wprowadzane są zarządzeniem Burmistrza Lubska.
3. Koszt wynajęcia Hali na organizację zawodów szczebla wojewódzkiego, międzywojewódzkiego, ogólnopolskiego
lub międzynarodowego uzgadniany jest każdorazowo między organizatorami zawodów,
a Administratorem obiektu.
4. Godzina, za którą wnosi się opłatę to czas liczony od chwili wejścia na Halę do chwili wyjścia z Hali
plus15 minut na możliwość skorzystania z pomieszczeń higieniczno - sanitarnych
BEZPIECZEŃSTWO W HALI SPORTOWO – WIDOWISKOWEJ
§7
1. Ze względów bezpieczeństwa ilość osób przebywających w Hali podczas imprez masowych jest ograniczona.
2. O bezpiecznej ilości osób podczas imprez masowych decyduje ich organizator.
3. Wszystkie osoby obecne na terenie Hali są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu
innych osób i przestrzegać niniejszego Regulaminu, regulaminu danej imprezy oraz stosować się do poleceń
i nakazów Administratora obiektu.
4. Na terenie Hali dozwolone jest poruszanie się jedynie dostępnymi ciągami komunikacyjnymi,
które nie zostały zastrzeżone dla obsługi obiektu lub konkretnej imprezy.
5. Na terenie Hali obowiązują ogólne zasady bezpieczeństwa na zajęciach, treningach i imprezach sportoworekreacyjnych oraz kulturalnych.
6. Na terenie Hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i
innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
7. Za grupy odbywające zajęcia w części sportowej Hali pełną odpowiedzialność ponoszą
ich opiekunowie (trenerzy, instruktorzy, kierownicy), zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych
jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków podopiecznych.
8. Osoby do lat 13 mogą przebywać na terenie Hali tylko pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi pełną
odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci oraz odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez
podopiecznych.
9. W całym obiekcie Hali obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
§8
1.Z części sportowej Hali na którą składają się arena główna, siłownia i sala fitness korzystać mogą podmioty
uprawnione na podstawie zawartej umowy, karnetu lub biletu wstępu (paragon).
2.Z widowni Hali korzystać mogą kibice wyłącznie podczas imprez sportowych i rekreacyjnych.
3.Dzieci i młodzież szkolna mogą przebywać na terenie Hali pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna.
4. Członkowie klubów i sekcji sportowych mogą przebywać na terenie Hali wyłącznie pod nadzorem instruktora lub
trenera.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
§9
1.Korzystanie z Hali odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Administratora obiektu.
2.Grupy zorganizowane korzystające z Hali odbywają zajęcia według ustalonego rozkładu zajęć.
3. Zajęcia grupowe w Hali z dziećmi i młodzieżą mogą odbywać się tylko pod opieką uprawnionego nauczyciela,
trenera - instruktora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami.
4.Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za właściwą organizację zajęć,
porządek i dyscyplinę ćwiczących.
5. Prowadzący zajęcia każdorazowo przed ich rozpoczęciem dla zachowania bezpieczeństwa winien sprawdzić stan
techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, z którego będzie korzystał, a w przypadku zauważenia usterek zgłosić
ten fakt Administratorowi obiektu lub innej upoważnionej osobie.
6.Po zakończeniu zajęć urządzenia i sprzęt sportowy, z którego korzystano, w należytym stanie technicznym winny
być umieszczone w miejscu do tego przeznaczonym.
7.W czasie organizowanych zawodów, turniejów lub innych imprez masowych organizator odpowiedzialny jest także
za przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu i instrukcji obowiązujących na Hali oraz za zabezpieczenie
w porozumieniu z Administratorem obiektu służb porządkowych i opieki medycznej.
§ 10
1.Dzieci i młodzież do lat 13 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
2.Zajęcia grup szkolnych bądź innych grup zorganizowanych dzieci i młodzieży do lat 13 powinny odbywać się
pod nadzorem nauczyciela (instruktora, trenera).
§ 11
Z Hali Sportowo - Widowiskowej nie mogą korzystać osoby:
których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
z przeciwwskazaniami lekarskimi.
§ 12
Obowiązkiem każdego użytkownika Hali Sportowo - Widowiskowej jest:
zapoznanie się przed wejściem na teren Hali i korzystaniem z jej boisk, sal, urządzeń lub innych proponowanych
użytkownikom usług, z niniejszym Regulaminem i instrukcjami użytkowania,
pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
założenie właściwego obuwia sportowego (czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania obiektu
zabrudzeń, rys, uszkodzeń),
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń sportowych,
utrzymanie czystości i porządku na terenie Hali oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,
zgłaszanie opiekunowi, nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu o wszelkich urazach itp.
podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub Administratorowi obiektu.
§ 13
1. Na terenie Hali zabrania się:
palenia papierosów,
wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających,
korzystania ze sprzętu i urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
wchodzenia na teren obiektu innymi drogami niż wejścia udostępnione,
zastawiania dojść i dróg dojazdowych do instalacji przeciwpożarowej oraz tarasowania wytyczonych dróg
ewakuacyjnych,
używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa, szczególnie pod adresem osób trzecich,
rozniecania ognia,
pisania, malowania lub oklejania obiektu oraz jego wyposażenia,
załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
wprowadzania zwierząt,
zaśmiecania terenu Hali.

2. Podczas imprez na terenie Hali zakazuje się:
wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów,
wtargnięcia i przebywania na płycie areny głównej podczas imprezy sportowej,
rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotami,
wywieszania flag lub transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§ 14
1.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony
komórkowe itp. zagubione lub pozostawione w szatni.
2.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania zasad
niniejszego regulaminu i obowiązujących na obiekcie instrukcji.
3.Administrator obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia odbywające się na Hali Sportowej,
a w razie stwierdzenia uchybień może zakazać korzystania z Hali Sportowej.
4.Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia obiektu, sprzętu, elementów stałych, osoby odpowiedzialne ponoszą
odpowiedzialność materialną w wysokości 100% wartości szkody.
5.Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego Regulaminu i regulaminów imprez będą
usuwane z terenu Hali niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego
lub karnego.
KRĘGIELNIA
§ 15

1.Osoby przebywające na terenie kręgielni oraz chętne do korzystania z oferowanych usług zobowiązane są
do zapoznania się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.
2.Kręgielnia czynna jest od wtorku do niedzieli w godzinach:
- Wtorek - Czwartek 07.00 – 23.00
- Piątek
16.00 – 24.00
- Sobota
16.00 – 24.00
- Niedziela
12.00 – 20.00
W okresie letnim kręgielnia czynna tylko w godzinach popołudniowych.
3.Osoby gotowe do skorzystania z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty
za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem, przed rozpoczęciem gry.
4.Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją użytkowania poszczególnych
urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu oraz
instrukcji.
5.Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się
do zaleceń obsługi obiektu mogą być usuwane z terenu obiektu.
6.Na terenie kręgielni obowiązuje całkowity zakaz:
 palenia papierosów,
 wnoszenia na teren kręgielni własnych napojów, alkoholu i żywności.
 wnoszenia i spożywania środków odurzających,
 wprowadzania zwierząt,
 wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
7.Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji torów drogą telefoniczną.
8.Rezerwacja ulega anulowaniu w przypadku, kiedy w ciągu 15 minut po minionym czasie rezerwacji nikt
nie zgłosi się aby ją odebrać.

ZASADY KORZYSTANIA Z KRĘGIELNI
§16
1.Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania,
poleceń i informacji udzielanych przez pracownika kręgielni.
2.Każdy korzystający z kręgielni przebywa w niej na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane
z amatorskim uprawianiem sportu
3.Gracze obowiązani są do korzystania wyłącznie z obuwia zmiennego.
4.W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
5.Na terenie kręgielni zabrania się:
wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
wchodzenia na strefę rozbiegu w niewłaściwym obuwiu,
wchodzenia do maszynowni,
spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
niszczenia wyposażenia i urządzeń,
6.Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
7.Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone
przez te osoby.
8.Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 10 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 10
uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych.
9.Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest do skontaktowania się z obsługą
celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.
10.Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością
(lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem).
11.W przypadku wystąpienia awarii maszyny obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.
12.Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania,
poleceń i informacji udzielanych przez obsługę kręgielni.
13.Wszelkie problemy techniczne należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.
14.Kula przeznaczona jest do gry na torze. Zabrania się używania kuli do celów innych niż gra,
a w szczególności opuszczania pola gry z kulą oraz odkładania jej poza wyznaczonym miejscem.
15.Przed wykonaniem rzutu należy się upewnić, czy maszyna ustawiła kręgle. W przypadku oddania rzutu na
nieprzygotowany tor lub prowadzenia gry na wyłączonym torze, gracz zostanie pouczony
przez obsługę. Nie zastosowanie się do uwag spowoduje wykluczenie z dalszej gry.
16.W przypadku awarii maszyny, złego ustawienia lub zablokowania kręgli, blokady kul lub złego naliczania
punktów należy wezwać obsługę kręgielni. Zabrania się wchodzenia do maszynowni w celu samodzielnego
usunięcia usterek.
17.W przypadku wystąpienia awarii maszyny lub zawieszenia się kręgli obowiązuje bezwzględny zakaz
wykonywania rzutów.
18.Dzieci w wieku do 10 lat mogą prowadzić grę wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
19.W celu zachowania bezpieczeństwa gry, dzieci do lat 10 korzystają z kul nr 5,6,7.
20.Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 10 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna
na 10 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas pobytu na kręgielni.
21.Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest do skontaktowania się z obsługą
celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni
22. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością
(lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem).
23.Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, nie respektujące
przepisów regulaminu oraz instrukcje lub niestosujące się do zaleceń obsługi kręgielni mogą być usunięte
z terenu obiektu.
Wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące funkcjonowania Hali i Kręgielni można składać
w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku przy ul. Bohaterów 3 d.

