REGULAMIN
WYNAJMOWANIA POMIESZCZEŃ SALI GIMNASTYCZNEJ

1. Pomieszczenia sali gimnastycznej wynajmuje oraz określa zasady odpłatności dyrektor
szkoły.
2. Zajęcia odbywają się do godziny 22:00
3. Wszystkie osoby korzystające z sali gimnastycznej mają obowiązek posiadać obuwie
sportowe o jasnej podeszwie (obuwie halowe).
4. Uczniowie ZSP Nr1 w Kępnie w ramach planowanych zajęć SKS i UKS korzystają z sali
nieodpłatnie.
5. Przebywanie dzieci i młodzieży niepełnoletniej na obiekcie i korzystanie z jego urządzeń
jest dozwolone tylko w obecności osoby pełnoletniej (prowadzącego zajęcia nauczyciela,
trenera, instruktora lub opiekuna grupy).
6. Pomieszczenia sali gimnastycznej wynajmowane są wyłącznie na działalność sportową i
kulturalną.
7. Osoby zainteresowane wynajęciem pomieszczeń sali gimnastycznej zwracają się do
dyrektora szkoły na piśmie. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika
grupy, który reprezentuje grupę i personalnie ponosi odpowiedzialność za jej zachowanie
zgodne z regulaminem.
8. Jedna grupa uczestników może liczyć maksymalnie 15 osób.
9. Osoba wynajmująca (przedstawiciele) obiekt podpisują z dyrektorem szkoły umowę najmu,
w której określone zostaną terminy zajęć oraz pomieszczenia (boiska) przewidziane do
zajęć. Ustalenia te egzekwowane są podczas zajęć przez osobę dyżurującą w tym czasie.
10. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialność prawną ponosi osoba
organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, kierownik grupy). Obowiązkiem tej grupy jest
każdorazowe sprawdzenie przed zajęciem pomieszczeń sali pod względem bezpieczeństwa.
Wszelkie uwagi powinny być natychmiast zgłoszone pracownikom szkoły. Osoby
indywidualne wchodzą na halę na własne ryzyko. Szkoła nie odpowiada za urazy
fizyczne osób korzystających z sali.
11. Za zniszczenia wynikłe podczas zajęć odpowiada i koszty napraw ponosi osoba
odpowiedzialna (kierownik grupy), z którą podpisano umowę. Osoba ta przebywa cały czas
z uczestnikami zajęć.
12. W ramach umowy wynajmujący otrzymują do własnej dyspozycji szatnię z toaletą.
Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawianych rzeczy
osobistych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym czasie.

13. Uczestnikom nie wolno korzystać z pomieszczeń ( boisk ) nie wymienionych w umowie
pod groźbą jej rozwiązania.
14. Uczestnicy zajęć mają obowiązek punktualnego zgłaszania się na zajęcia. Do obiektu sali
wejść można tylko wyznaczonym wejściem. Opiekun grupy musi zgłosić osobie dyżurującej
na hali wykaz osób, które będą korzystać z hali.
15. Na sali gimnastycznej nie może przebywać nikt bez wiedzy i zezwolenia osoby
dyżurującej.
16. Prowadzący zajęcia (trener, opiekun ) może opuścić teren hali po wyjściu ostatniego
podopiecznego.
17. Po zakończeniu zajęć i opuszczeniu obiektu przez osoby korzystające, dyżurujący
sprawdza osobiście wszystkie pomieszczenia i urządzenia techniczne, wyłącza główny
wyłącznik energii w tablicy rozdzielczej w celu odłączenia dopływu energii.
18. W obiektach szkolnych nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów, zażywać
narkotyków. Osoby będące w stanie wskazującym na pożycie alkoholu nie będą
wpuszczane do obiektu szkolnego.
19. W przypadku korzystania z sali w celach kulturalnych, szczegółowe zasady zostaną
zawarte w stosowanych umowach najmu.
20. W zakresie spraw nie unormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje
dyrektor szkoły.

