
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 118/XI/2015 

Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

 

Regulamin korzystania z hali sportowej w Centrum Edukacji i Sportu  

w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28 

 

1. Hala sportowa otwarta jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 – 23.00. W razie potrzeby 

godziny otwarcia mogą ulec zmianie. 

2. Osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do ścisłego wykonywania zaleceń  

i poleceń pracowników obsługi hali. 

3. Przed wejściem do poszczególnych obiektów w hali sportowej każdy uczestnik zajęć sportowych 

zobowiązany jest do korzystania z szatni. 

4. Niepełnoletni uczestnicy zajęć sportowych mogą wejść do poszczególnych obiektów wyłącznie pod 

opieką nauczyciela, trenera, instruktora bądź innej, pełnoletniej osoby odpowiedzialnej za grupę. 

5. Udostępnienie sprzętu sportowego i wyposażenia hali sportowej odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą 

pracowników obsługi hali. 

6. W hali sportowej obowiązuje korzystanie z właściwego obuwia sportowego, czystego, 

nie pozostawiającego podczas użytkowania hali zabrudzeń lub zarysowań nawierzchni sportowej. 

7. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, 

przyjmowania środków odurzających. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków 

odurzających nie będą wpuszczane do hali sportowej. 

8. Korzystający z pomieszczeń hali sportowej zobowiązani są do zachowania porządku i czystości. 

9. Za przedmioty wartościowe nie przekazane do depozytu a pozostawione na terenie hali sportowej 

administrator hali nie ponosi odpowiedzialności. 

10. Osoby korzystające z pomieszczeń hali sportowej zobowiązane są każdorazowo po zakończeniu zajęć 

do przekazania pomieszczeń pracownikowi obsługi hali. 

11. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do ścisłego przestrzegania przepisów BHP i ppoż. 

na terenie hali. 

12. Osoby korzystające z hali sportowej mają prawo do punktualnego rozpoczynania zajęć i obowiązek ich 

punktualnego zakończenia. 

13. Za szkody materialne powstałe w czasie trwania zajęć sportowych odpowiadają ich uczestnicy,  

a w  przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice. 

14. Administratorowi przysługuje prawo odwołania lub przeniesienia na inny termin zaplanowanych zajęć 

ze względu na organizację imprez własnych lub zleconych. 

15. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z hali sportowej. 
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