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REGULAMIN HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ

1. Hala Widowiskowo-Sportowa zarządzana jest przez Dyrektora Gminnego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Jedliczu.

2. Hala  Widowiskowo-Sportowa służy do przeprowadzania  zajęć  wychowania  fi-
zycznego, rozgrywek sportowych, imprez sportowo – rekreacyjnych, estradowych
i kulturalnych.

3. Hala czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00 do 22:00 oraz w
niedzielę w godzinach od 14:00 do 20:00. 

4. W okresie wakacyjnym w dniach: sobota i niedziela w przypadku braku zaintere-
sowania korzystaniem z usług Hali istnieje możliwość skracania czasu funkcjono-
wania Ośrodka.

5. Od poniedziałku do piątku w czasie trwania nauki w szkołach w godzinach 7:00 –
15:00 korzystają z niej uczniowie szkół z terenu Gminy Jedlicze.

6. W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 22:00 na podstawie
wcześniejszej rezerwacji z hali w pierwszej kolejności mogą korzystać:

 uczniowskie kluby sportowe,
 inne jedlickie kluby i zrzeszenia sportowe,
 firmy i grupy zorganizowane,
 pozostali klienci.

7. W przypadku zawarcia odrębnej umowy np. studniówka, bal, koncert, itp. istnieje
możliwość wydłużenia czasu funkcjonowania Obiektu do potrzeb zamawiającego.

8. W przypadku sezonowej rezerwacji poszczególnych obiektów Hali Widowisko-
wo-Sportowej wymagane jest zawarcie stosownej umowy. 

9. Zasady korzystania z obiektów w tym cennik usług  Hali Widowiskowo-Sporto-
wej ustala w drodze zarządzenia Burmistrz Gminy Jedlicze.

10. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa oraz zasady korzystania z poszczególnych
urządzeń i pomieszczeń ustala Dyrektor GOSiR.

11. Wstęp  na  Halę  Widowiskowo-Sportową mają  wyłącznie  grupy zorganizowane
pod opieką trenera, instruktora, nauczyciela lub pełnoletniego opiekuna.

12. Przebywać w hali mogą tylko osoby korzystające z usług Ośrodka. 
13. Korzystać  z  wyposażenia  Hali  korzystać  mogą  tylko  osoby  posiadające  kartę

wstępu (karnet) lub inny dowód uprawniający do przebywania w obiekcie. 
14. Osoby lub zorganizowane grupy mają obowiązek okazać dowód uprawniający do

przebywania  w obiekcie  na żądanie  pracowników obsługi  Hali  Widowiskowo-
-Sportowej.

15. Na imprezach masowych oraz imprezach, które zabezpiecza pod względem bezpieczeń-
stwa  licencjonowana  agencja  ochrony istnieje  możliwość  kontrolowania  osób –  także
przy użyciu środków technicznych – celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia
bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków lub wskutek wnoszenia bro-
ni lub przedmiotów niebezpiecznych.
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16. Osoby nie posiadające kart wstępu lub stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie
będą wpuszczane na teren Hali Widowiskowo-Sportowej.

17. Zdarzenie korzystania z obiektów Hali Widowiskowo-Sportowej odnotowywane
jest w dzienniku eksploatacji co potwierdzone jest własnoręcznym podpisem oso-
by korzystającej.

18. Korzystający  ponosi  pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone GOSiR w
trakcie i w związku z korzystaniem z obiektu.

19. Zabrania się blokowania i zastawiania dróg ewakuacyjnych.
20. Wejście  na  parkiet  Hali  Widowiskowo-Sportowej  dopuszczalne  jest  tylko  w

zmiennym obuwiu sportowym przeznaczonym do gier halowych.
21. Każdy opiekun grupy przebywający na zajęciach w obiektach Hali Widowisko-

wo-Sportowej odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo podopiecznych przed zaję-
ciami w trakcie zajęć i po ich zakończeniu.

22. Opiekun grupy odpowiedzialny jest za uporządkowanie sprzętu z którego korzystał  w
trakcie zajęć.

23. Opiekun grupy pobiera oraz zwraca pracownikowi obsługi sprzęt sportowy oraz
klucz do szatni, ponadto odpowiada materialnie za ewentualne zniszczenia sprzętu
oraz zniszczenia powstałe podczas przebywania grupy na terenie obiektu. W przy-
padku zniszczeń sporządzany jest stosowny protokół powstałych zniszczeń.

24. Grupa rekreacyjna po zakończonych zajęciach może przebywać w szatni wyłącz-
nie w ramach zarezerwowanego czasu. Po upływie tego czasu opiekun grupy zo-
bowiązany jest bezwzględnie zdać szatnie i klucz pracownikowi obsługi.

25. Za rzeczy, przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu, GOSiR nie
ponosi odpowiedzialności.

26. Imprezy  organizowane  przez  kluby,  instytucje  winny  być  zabezpieczone  pod
względem pożarowym, BHP, utrzymania ładu i porządku, bezpieczeństwa zawod-
ników i widzów oraz opieki lekarskiej.

27. Korzystający z Hali Widowiskowo-Sportowej wyraża zgodę aby jego osoba była
fotografowana i filmowana, a fotografie i filmy były przez GOSiR wykorzystywa-
ne publicznie w celach zgodnych z etyką i przepisami prawa.

28. Obowiązuje zakaz palenia papierosów na terenie obiektów GOSiR.
29. Zabrania się wnoszenia i  spożywania alkoholu oraz przebywania w stanie nie-

trzeźwym na terenie obiektów GOSiR.
30. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren obiektów GOSiR.
31. Za bezpieczeństwo  osób niepełnoletnich  przebywających  na  terenie  obiektu  w

trakcie zawodów i zajęć odpowiedzialność ponosi opiekun.
32. GOSiR Jedlicze nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe

w trakcie zajęć. Osoby korzystają z obiektów na własną odpowiedzialność.
33. Wszelkie zniszczenia, dewastacja obiektów jest zabroniona. Za powstałe zniszcze-

nia GOSiR Jedlicze będzie dochodził na drodze sadowej.
34. Ponadto zabrania się wnoszenia do Hali Sportowej następujących przedmiotów:

 broni wszelkiego rodzaju oraz przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub poci-
ski,

 pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
 butelek, puszek czy innych pojemników wykonanych z kruchego, pękającego lub szcze-

gólnie twardego materiału,
 przedmiotów o dużej objętości,
 przedmiotów pirotechnicznych,
 drzewców flag i transparentów,



 napojów alkoholowych,  innych środków odurzających,
 innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających na tere-

nie hali.

WSZYSTKIE OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE OBIEKTU ZOBOWIĄZANE
SĄ DO PRZESTRZEGANIA NINIEJSZEGO REGULAMINU.

Burmistrz Gminy Jedlicze


