Regulamin korzystania z hali sportowej po zajęciach
1.

Z hali sportowej mogą korzystać grupy osób po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem zespołu szkół:

a)

stałego tygodniowego terminu (dnia i godziny korzystania)

b)

listy osób z danej grupy, korzystających z hali

c)

nazwiska dorosłej osoby odpowiedzialnej za grupę

d)

zakresu korzystania z hali (szatnia, prysznic)

e) kwoty odpłatności za halę (jeżeli grupa jest spoza Mielnika) i opłaceniu pierwszego tygodnia, na miesiąc z góry,
planowanej kwoty oraz podpisaniu odpowiedniej umowy
2.

Osoby z grupy przychodzą na halę na 10 minut przed planowaną godziną korzystania, a opuszczają halę o ustalonej
godzinie zakończenia.

3.

Grupy nie korzystają z pokoju nauczycieli WF ani magazynu sprzętu sportowego.

4.

Po wejściu do hali w holu lub w szatni osoby zmieniają obuwie na obuwie sportowe, posiadające białą lub bezbarwną
podeszwę (bezwzględny zakaz czarnej podeszwy). Obuwie musi być używane wyłącznie na halę (w protektorze nie ma
śladów piasku).

5.

Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny.

6.

Podczas zajęć pozalekcyjnych grupy nie korzystają z widowni. Organizacja rozgrywek sportowych wymaga odrębnego
uzgodnienia z dyrektorem zespołu szkół.

7.

Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do


punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć



utrzymania czystości w obiekcie



pobierania kluczy i zamykania szatni



zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie



przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych



po zakończeniu zajęć uporządkowania sprzętu sportowego i zdania kluczy



wyłączania oświetlenia, zamykania wody w umywalniach



nauczyciele, trenerzy, instruktorzy i inne osoby upoważnione do prowadzenia zajęć zobowiązani są do
kontrolowania czystości obuwia sportowego uczestników zajęć.

8.

O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiastowo
powiadomić obsługę obiektów.

9.

Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprzętu, wyposażenia grożącego wypadkiem.

10. W przypadku zagrożenia pożarowego należy postępować zgodnie z instrukcją ppoż. oraz natychmiastowo przystąpić do

gaszenia.

11. W przypadku stwierdzenia niezastosowania się do powyższego regulaminu, grupa pozbawiona zostanie możliwości

korzystania z hali.

