Załącznik
do Zarządzenia nr 1022.2012
Prezydenta Miasta
z dnia 18.05.2012 r.
I.

HALI SPORTOWEJ PRZY UL. SWOBODNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
L.P.

WYSZCZEGÓLNIENIE

CENA BRUTTO/JEDN. MIARY

PKWIU

1.

KORZYSTANIE Z SALI GIMNASTYCZNEJ
ORAZ SZATNI (ZAJĘCIA SPORTOWE)

60,00 zł/1 godz.

93.11.10

Ceny zawierają obowiązujący podatek VAT

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 12/2012
Dyrektora CSiR
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 31.05.2012 r.

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ PRZY UL. SWOBODNEJ
1.

Hala Sportowa przy ul. Swobodnej w Dąbrowie Górniczej jest obiektem będącym w
zarządzie Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.

2.

Hala sportowa służy zaspokajaniu potrzeb związanych odbywaniem lekcji wychowania
fizycznego przez dzieci i młodzież oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych przez grupy
zorganizowane (np. kluby sportowe) i osoby fizyczne.

3.

Zajęcia w hali sportowej odbywają się zgodnie z harmonogramem.

4.

Korzystający z obiektu hali sportowej jest zobowiązany do używania sali, sprzętu
i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

5.

Za bezpieczeństwo osób w czasie przebywania w obiekcie odpowiada prowadzący
zajęcia lub opiekun grupy w przypadku grup zorganizowanych.

6.

Przebywanie w obiekcie i korzystanie z urządzeń przez grupy zorganizowane jest
dozwolone w obecności prowadzącego zajęcia: nauczyciela, trenera, instruktora
i opiekuna grupy.

7.

Wejście na halę sportową dozwolone jest wyłącznie w stroju sportowym i w obuwiu
sportowym przeznaczonym do zajęć sportowych na parkiecie.

8.

Korzystający z obiektu przygotowują się do zajęć w pomieszczeniach do tego celu
przystosowanych (szatnie). Zabrania się przebierania na hali sportowej.

9.

Obowiązkiem osób korzystających z obiektu jest dbałość o czystość pomieszczeń oraz
dbałość o urządzenia i sprzęt.

10. Uprawnionymi do korzystania z urządzeń i sprzętu sportowego są prowadzący zajęcia,
opiekunowie grup i uczestnicy zajęć.
11. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży sprzętu lub urządzenia, prowadzący
zajęcia, opiekunowie grup lub uczestnicy zajęć, bezzwłocznie powiadamiają o tym
kierownika - gospodarza obiektu.
12. Prowadzący zajęcia grup zorganizowanych opuszcza halę sportową po wyjściu
ostatniego z ćwiczących i przekazuje ją dyżurnemu pracownikowi w takim stanie, jakim
znajdowała się przed rozpoczęciem zajęć.
13. Za rzeczy pozostawione w szatni w innych pomieszczeniach odpowiadają w przypadku
grup zorganizowanych prowadzący zajęcia, opiekunowie grup oraz uczestnicy zajęć.
14. Bez zezwolenia kierownika - gospodarza obiektu zabrania się wynoszenia poza obiekt
sprzętu i urządzeń sportowych.
15. Nadzór nad korzystaniem ze sprzętu i urządzeń sportowych w czasie zajęć sprawuje
prowadzący zajęcia lub opiekun grupy w przypadku grup zorganizowanych.
16. Każda grupa korzystająca z obiektu odpowiada za ład i porządek w czasie zajęć.
17. Zabrania się palenia tytoniu i picia alkoholu w pomieszczeniach hali sportowej.
18. Za wypadki zaistniałe w czasie zajęć CSiR nie ponosi odpowiedzialności.
19. Widzowie zawodów sportowych korzystają z balkonu lub ławek na sali pod warunkiem,
że będą posiadali zmienne obuwie sportowe (tenisówki, trampki).
20. Podstawą korzystania z sali sportowej jest pisemna umowa zawarta z CSiR.
21. Korzystanie z obiektu jest odpłatne, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

