Regulamin
Ogólnodostępnej strefy rekreacyjno – sportowej przy Centrum
Oświatowym w Koszycach ul. Marii Skłodowskiej Curie 4a.
1. Ogólnodostępna strefa rekreacyjno – sportowa administrowana jest przez Dyrektora
Centrum Oświatowego w Koszycach
2. W skład ogólnodostępnej strefy rekreacyjno – sportowej wchodzą:
- hala sportowa,
- sala gimnastyczna,
- zespół boisk (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis ziemny).
3. Strefa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 17:00 do 21:00 oraz
w soboty i niedziele w zależności od potrzeb.
4. Korzystanie z hali sportowej i sali gimnastycznej odbywa się po uzgodnieniu
z administratorem.
Rezerwacja sali na sobotę i niedzielę najpóźniej do piątku do godziny 13:00
5. Za korzystanie z hali sportowej i sali gimnastycznej pobierane są opłaty zgodnie
z obowiązującym cennikiem:
- kluby lub instytucje z terenu gminy – 30zł za godzinę zegarową
- kluby lub instytucje z poza ternu gminy – 40zł za godzinę zegarową
6. Regularne, długotrwałe korzystanie z hali odbywa się na podstawie uzgodnienia
zawartego z administratorem obiektu. Na rezerwacje długoterminowe przewidziana
jest zniżka w odpłatności- 15zł. za godzinę.
Nr. Kontaktowe – Tel 413514224 : fax. 413514224
Obsługa strefy – Pan J. Sroczyński - 515099328
7. Wynajmujący dokonuje wpłaty przelewem, lub na miejscu na dowód wpłaty.

Wpłaty dokonuje się na konto Urzędu Gminy w Koszycach.
Numer konta 3085170007005000477087590002
Tytułem: wynajem hali, termin /dzień, miesiąc, rok/

8. Korzystanie z boisk sportowych jest bezpłatne
8a. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie strefy winny bezwzględnie
podporządkować się wskazówkom i uwagom administratora obiektu
9. Na teren strefy nie mogą wchodzić osoby, których stan wskazuje na spożycie
alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających.
10. Przebywającym w strefie nie wolno:
- palić papierosów , pic napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,
- wnosić i używać sprzętu nie sportowego, materiałów i narzędzi niebezpiecznych,
- wprowadzać psów i innych zwierząt,
- wieszać się na konstrukcjach, obręczach do gier zespołowych, bramkach
- korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie strefy
11. W czasie zawodów, zajęć organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów
regulaminu,

oraz

jest

odpowiedzialny

za

zapewnienie

bezpieczeństwa

korzystających z hali sportowej i boisk sportowych.
12. Prowadzący zajęcia (opiekun grupy) zobowiązany jest do zapoznania swoich
podopiecznych z regulaminem oraz zasadami korzystania ze strefy, odpowiada
także za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali po
każdych zajęciach , oraz wokół boisk sportowych.
13. Osoby niszczące sprzęt , urządzenia hali sportowej oraz dewastujące obiekty
ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
14. Administrator obiektów sportowych może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie
stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z hali sportowej , oraz boisk.
15. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach, oraz na boiskach
administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

16. W całej strefie i jej pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie
przepisów bhp i ppoż.
17. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi,
trenerowi lub obsłudze obiektu.
18. Administrator i obsługa strefy sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem
niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie strefy
rekreacyjno – sportowej, zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
19. W sprawie skarg, wniosków i zażaleń należy się zwracać się do administratora
strefy rekreacyjno – sportowej.
20. Osoba wynajmująca pomieszczenia sportowe powinna przedstawić następujące
dane:
-imię i nazwisko osoby wynajmującej,
- aktualny adres zamieszkania,
- numer dowodu osobistego,
- numer telefonu kontaktowego,
- szczegółowy termin wynajmu (należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia,
w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć).

21. Kluby i instytucje czy zakłady pracy powinny zwrócić się z podaniem, w którym
należy zaznaczyć:
- imię i nazwisko osoby wynajmującej,
- pełną nazwę wynajmującego
- adres klubu, instytucji czy zakładu pracy,
- szczegółowy termin wynajmu,
- należy podać konkretny dzień, lub dni tygodnia, w których odbywać się będą zajęcia
oraz godziny tych zajęć,

-należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za grupę korzystającą z hali wraz z numerem
telefonu kontaktowego.
22. Do korzystania z hali, jej urządzeń, sprzętu sportowego uprawnione są osoby, które
dokonały opłaty według obowiązującego cennika i przestrzegają ustalonych zasad
w regulaminie.
23. Administrator

strefy

sportowej

zastrzega

sobie

prawo

zmiany

stawek

wynajmowania hali sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu
wynajmu.
24. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie
25. Zasady korzystania z hali sportowej reguluje osobny Regulamin Hali Sportowej
w Koszycach znajdujący się na stronie internetowej Centrum Oświatowego oraz
u administratora.

