
REGULAMIN HALI SPORTOWEJ NAMIOTOWEJ ŁUKOWEJ           

O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ- 

BOISKO Z NAWIERZCHNIĄ SYNTETYCZNĄ  

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z Hali. 

2. Hala sportowa otwarta jest: codziennie w godzinach 8°°-22°°. 

3. Korzystanie z hali odbywa się po uzgodnieniu z administratorem w oparciu o 

harmonogram, po wcześniejszym dokonaniu stosownych formalności. 

4. Udostępnienie sprzętu i wyposażenia oraz kluczy do pomieszczeń odbywa się wyłącznie 

za wiedzą i zgodą administratora obiektu. 

5. Z hali sportowej korzystać mogą: 

• grupy zorganizowane, 

• dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, 

• kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, 

• zakłady pracy, instytucje, organizacje osoby fizyczne. 
 

* Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, 

Kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych z udziałem publiczności. Osoby 

uczestniczące w innych imprezach organizowanych za zgodą administratora. 

 

6. Podczas zajęć na terenie hali może przebywać tylko grupa uprawniona i ujęta w grafiku. 

7. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest: 

• podporządkowanie się wskazówkom i uwagom administratora obiektu. 

• pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni, 

• używanie właściwego obuwia sportowego - buty sportowe przystosowane do sztucznej 

nawierzchni (turfy, halówki), 

• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych 

znajdujących się w wyposażeniu hali, 

• utrzymanie czystości i porządku na terenie całego obiektu (hali sportowej, szatni, 

pomieszczeń sanitarnych) 

• zgłaszanie wszelkich uszkodzeń sprzętu, urządzeń i wyposażenia osobie prowadzącej 

zajęcia lub administratorowi obiektu. 

• kulturalne zachowanie się na obiekcie oraz stosowanie do zasad „fair play” 

 

8. Do hali sportowej nie mogą wchodzić osoby których stan wskazuje na spożycie alkoholu 

lub które są pod działaniem środków odurzających. 

9. Prowadzący zajęcia (opiekun grupy) zobowiązany jest do zapoznania swoich 

podopiecznych z regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu, odpowiada także za 

stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych 

zajęciach. 



10. Osoby niszczące sprzęt, urządzenia hali sportowej oraz dewastujące obiekt ponoszą 

odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody 

11. Zabrania się na terenie obiektu: 

• stosowania obuwia z korkami ora innego, mogącego uszkodzić nawierzchnię, 

• użytkowania wyposażenia znajdującego się na terenie obiektu niezgodnie z jego 

przeznaczeniem, 

• wnoszenia i używania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem boisk, np. rowery, 

motorowery, deskorolki, rolki, itp., 

• używania sprzętu niesportowego, materiałów i narzędzi niebezpiecznych 

• wieszania się na bramkach, wychodzenia i wieszania się na drabinkach bez polecenia 

prowadzącego zajęcia, 

• korzystania ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali sportowej 

• niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska oraz zaśmiecania obiektu, 

• palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz wszelkiego rodzaju środków odurzających, 

• wprowadzania zwierząt. 

 

12. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać opiekunowi lub obsłudze 

obiektu. 

13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z 

obiektu. 

14. Administrator obiektów sportowych może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie 

stwierdzenia uchybień -zakazać korzystania z hali sportowej. 

15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane 

z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania 

w sprawach o wykroczenie. 

16. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do administratora hali 

sportowej. 

17. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach i na terenie hali administrator 

obiektu nie ponosi odpowiedzialności. 

18. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i 

przeciw pożarowych. 

19. Hala sportowa jest administrowana przez Towarzystwo Sportowe „TRAMWAJ” Kraków 

z siedzibą w Krakowie przy ul. Praskiej 61A. 

 

  


