Regulamin
Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Starachowicach
§1
Zakres obowiązywania

1. Niniejszy regulamin obowiązuje na obszarze całego obiektu hali
sportowej.
2. Osoby przebywające na terenie obiektu hali podlegają przepisom
zawartym w niniejszym regulaminie.
3. Wejście na teren obiektu oznacza automatycznie ich bezwzględną
akceptację.
§2
Przeznaczenie

1. Miejska Hala Sportowa przeznaczona jest do zajęć wychowania
fizycznego, rozwoju kultury fizycznej, zajęć rekreacyjnych, rozgrywania
zawodów oraz organizowania imprez sportowych i kulturalnych.
2. Obiekt hali nie jest powszechnie dostępny.
3. Warunkiem korzystania z hali jest bezwzględne przestrzeganie
utrzymania ładu i porządku przez grupy ćwiczące.
4. Zajęcia mogą być prowadzone wyłącznie pod nadzorem opiekuna lub
osoby odpowiedzialnej.
5. Z obiektu korzystają głównie dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej Nr
13 i Gimnazjum Nr 4 w ramach zajęć lekcyjnych i innych objętych
programem szkolnym pod nadzorem nauczycieli.
6. Korzystanie z hali jego urządzeń, sprzętu sportowego i rekreacyjnego
przez zorganizowane grupy poza szkolne jest płatne i możliwe w
wypadku zawarcia umowy z Dyrekcją Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Starachowicach.
7. Wszystkie zawody i imprezy z udziałem widowni odbywają się zgodnie z
zasadami i przepisami związków sportowych - zabezpieczanie ich leży
w gestii organizatora.
8. W razie nie dojścia do skutku zawodów lub imprez o charakterze
dochodowym, decyzja o zwrocie opłat wejściowych pozostaje w
wyłącznej dyspozycji Organizatora.
9. Przebywanie na terenie obiektu w czasie kiedy nie odbywają się lekcje
lub zawody i inne zorganizowane imprezy- określa kierownik obiektu.

§3
Zasady korzystania z hali

1. Klucze od hali i pomieszczeń pobierają prowadzący zajęcia lub osoby
odpowiedzialne.
2. Wejście na teren hali (parkiet) tylko w obuwiu sportowym posiadającym
niesmolącą podeszwę.
3. Podczas zajęć szkolnych (lekcje) na parkiecie hali mogą znajdować się
uczniowie wyłącznie uczestniczący w zajęciach za których
odpowiedzialni są nauczyciele i opiekunowie grup.
4. Na terenie obiektu w godzinach lekcyjnych mogą przebywać tylko
uczniowie i osoby biorące udział w zajęciach wg ustalonego planu (z
wyjątkiem nauczycieli, oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie
zajęć).
5. Za stan hali podczas lekcji i imprez organizowanych przez szkoły
odpowiadają nauczyciele wychowania fizycznego oraz osoby
odpowiedzialne wyznaczone przez dyrekcję szkół. W wypadku
korzystania z hali przez inne grupy zorganizowane - alternatywnie
osoby związane umową z Dyrekcją Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji.
6. Otwarcie pomieszczeń z natryskami może nastąpić po odbyciu zajęć na
wniosek prowadzącego zajęcia. ·,
7. Prowadzący zajęcia nauczyciel, trener, opiekun mogą opuścić halę :po
ich zakończeniu po uprzednim sprawdzeniu czy wszyscy ćwiczący
(trenujący) wyszli z obiektu.
8. Opuszczanie i podnoszenie kotar dzielących halę na strefy dokonują
nauczyciele wychowania fizycznego lub opiekunowie grup w
porozumieniu z kierownikiem obiektu.
9. Oznakowanie boisk poprzecznych taśmami należy uzgodnić z
kierownikiem obiektu.
10.
Osoby przybywające na zawody sportowe, mecze i inne imprezy
w charakterze widzów zajmują miejsca wyłącznie na trybunach.
11.
Parking przed halą w czasie zawodów i imprez biletowych jest
parkingiem płatnym niestrzeżonym.
12.
W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu sportowego
użytkownik powinien ten fakt zgłosić natychmiast prowadzącemu zajęcia
nauczycielowi lub opiekunowi.
13.
Za rzeczy wartościowe pozostawione przez ćwiczących w
miejscach ogólnie dostępnych kierownik hali nie odpowiada.

§4
Zachowanie na obiekcie

1. Każdy kto przebywa na obiekcie powinien zachowywać się tak, aby nie
szkodził i nie zagrażał innym.
2. Widzowie zobowiązani są do dostosowania się do zarządzeń
kierownictwa obiektu, służb przodkowych, policji i straży pożarnej.
3. Widzowie muszą zajmować w pierwszej kolejności miejsca z fotelikami
na balkoniku hali a w przypadku większej ilości na trybunach
rozsuwanych pod balkonem.
4. Wejście i wyjście - widzów na trybunach pod balkonem odbywa się
przez przejścia z sektorami górnymi.

§5
Zakazy

1. Zabrania się wnoszenia do obiektu.
- napojów alkoholowych,
- wszelkiego rodzaju broni pojemników z gazem (nie dotyczy osób i
organów do tego uprawnionych),
- przedmiotów, które mogą by<; użyte jako broń,
- pojemników do rozpylania substancji żrących lub farbujących, ,
szklanych butelek i pojemników,
- przedmiotów pirotechnicznych, instrumentów do wytwarzania
hałasu z napędem mechanicznym,
- "kominiarek"
mogących
służyć do
maskowania
celem
uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe i policję,
- wprowadzania zwierząt.
2. Ponadto zakazuje się
- wchodzenia widzów na obszary, które są dopuszczone tylko dla
uczestników zawodów (parkiet, pomieszczenia wewnętrzne,
służbowe, szatnie).
- wchodzenia na parkiet w obuwiu nie przystosowanym do hali
(obuwie twarde) bez zezwolenia kierownika obiektu,
zabrania się dzieciom i młodzieży udającym się na zajęcia
lekcyjne wnoszenia na halę pojemników z farbami, flamastrów,
ostrych narzędzi,
- pisania na ścianach i malowania,
- korzystania z pomieszczeń i urządzeń sanitarnych niezgodnie z
przeznaczeniem,
- zaśmiecania,
- rzucania przedmiotów z trybun na halę,
- wynoszenia sprzętu sportowego na zewnątrz h li bez zezwolenia
nauczyciela wychowania fizycznego lub kierownika hali.

§6
Kontrola wejścia na halę

1. Kierownik hali zastrzega sobie prawo niewpuszczania na teren obiektu
osób wobec których zastosowano zakaz wstępu.
2. W wypadku organizowania zawodów sportowych i imprez biletowanych
przebywać na obiekcie mogą tylko osoby posiadające przy sobie ważną
kartę wstępu oraz inne dokumenty (np. identyfikator) uprawniające do
przebywania w hali.
3. Każdy wchodzący jest zobowiązany przy wejściu bez wezwania okazać
służbie porządkowej swoją kartę wstępu lub inny dokument
uprawniający do wejścia na teren obiektu.
4. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób celem
stwierdzenia czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z
powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo wskutek wnoszenia
przedmiotów niebezpiecznych.
5. Kierownictwo obiektu zastrzega sobie prawo do wpuszczania na teren
lub wydalenie z terenu hali osoby, która nie podporządkuje się
poleceniom służb porządkowych.
6. Osoby, które nie posiadają kart wstępu lub innych wymaganych
dokumentów, nietrzeźwe i osoby stanowiące ryzyko niebezpieczeństwa
nie będą wpuszczane na halę.
7. W wypadku organizowania zawÓdów sportowych dla dzieci i innych
imprez sportowo rekreacyjnych i kulturalnych niebiletowanych wejście
dzieci przez główne wejścia może się odbywać jedynie w sposób
zorganizowany pod nadzorem nauczycieli lub opiekunów.
8. Rozpoczęcie lekcji wychowania fizycznego lub innych zajęć z udziałem
dzieci i młodzieży musi być poprzedzone sprawdzeniem przez
nauczyciela stanu hali, sprzętu i urządzeń w pomieszczeniaoh
socjalnych i sanitarnych z których będą korzystać uczniowi. O
uchybieniach, uszkodzeniach lub brakach nauczyciel lub wychowawca
powinien powiadomić niezwłocznie kierownika obiektu.
9. W celu niedopuszczenia do niekontrolowanego poruszania się dzieci po
terenie obiektu w czasie odbywania się zajęć lekcyjnych, nauczyciele
lub wychowawcy ustalają dyżury przy wejściach na korytarze obiektu.
§7
Postanowienie końcowe

1. Korzystanie z hali sportowej, urządzeń i jej zaplecza
socjalnego
odbywać się będzie w oparciu o opracowane plany zajęć przez Szkołę
Podstawową Nr 13 i Gimnazjum Nr 4.

2. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli w godzinach poza lekcyjnych
muszą być akceptowane przez dyrektorów szkół oraz uzgadniane z
kierownikiem obiektu
3. Korzystanie z hali, jej urządzeń, zaplecza socjalnego i sanitarnego oraż
sprzęt sportowy przez zorganizowane grypy poza szkolne odbywać się
będzie w oparciu o miesięczne harmonogramy opracowane przez
kierownika obiektu.
4. Korzystający z hali muszą bezwzględnie stosować się do zasad
zachowania czystości, ładu i porządku dbałości o sprzęt i urządzenia
oraz przestrzeganie regulaminu hali.
5. Po stwierdzeniu występowania nieprawidłowości w utrzymaniu ładu i
porządku
oraz
niewłaściwego korzystania z
urządzeń w
pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych kierownik obiektu może
wystąpić do dyrektorów poszczególnych szkół o wyciągnięcie wniosków
w stosunku do odpowiedzialnych za grupy uczniów oraz pokrycia
kosztów w wypadku zniszczenia lub kradzieży urządzeń.
6. Kierownik obiektu zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli
zachowania się dzieci i młodzieży na hali w pomieszczeniach zaplecza
socjalnego i sanitarnego podczas trwania zajęć.

