
Regulamin najmu hali sportowej  Gminnego Ośrodka Sportu 
w Pawłowicach

§ 1
Hala  może  być  wynajmowana  osobom  indywidualnym    i  grupom   zorganizowanym 
od poniedziałku do niedzieli w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

§ 2
Osoba  lub  grupa  pragnąca  wynająć  halę  na  zajęcia  odbywające  się  cyklicznie  powinna 
w terminie do 31 lipca każdego roku  złożyć ” Formularz zamówienia” – (załącznik nr 1 do 
regulaminu)  u Dyrektora GOS. 
2. Osoby lub grupy nie zgłoszone w powyższym terminie korzystać będą z hali  w terminach 
nie zarezerwowanych.

§ 3
1.W soboty i niedziele rezerwacja hali sportowej przyjmowana będzie w pierwszej kolejności 
na duże imprezy sportowe.
2.  Sprawy  organizacyjne  związane  z  organizacją  imprezy  sportowej  należy  ustalić 
każdorazowo z dyrekcją GOS.

§ 4
Za  rezerwację   hali  sportowej  pobierane  są  opłaty  w/g  stawki  godzinowej  zgodnie  z 
obowiązującym cennikiem.

§ 5
1. Sprzedaż usług prowadzona będzie w oparciu o :

a) Jednodnorazowy bilet - paragon fiskalny ,
b) Karnety wystawione dla każdego użytkownika, firmy, itp. Karnet opłacany jest z góry 

za okres wynajmu i jest podstawą korzystania z określonych usług Hali Sportowej. 
c) Umowę najmu

2. Płatność za korzystanie z usług w przypadku podpunktu a) i b) następuje z gory w dniu 
rezerwacji, w przypadku ppkt c) okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

§ 6
Wynajmujący  ma  możliwość  zmiany  terminu  rezerwacji  hali  sportowej  na  3  dni  przed 
planowanymi zajęciami, chyba że umowa stanowi inaczej. W przypadku niedotrzymania w/w 
terminu opłata nie bedzie zwracana.

§ 7
1.  Kierownictwo  hali  sportowej  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  ustalonych  terminów 
korzystania  z  hali  sportowej  lub  odwołania  w  danym  dniu  zajęć  ze  względów 
organizacyjnych występujących po stronie GOS. 
2. Zmiana harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron. 

§ 8
Opłata  za  rezerwację  hali  sportowej  może  być  zwrócona  jedynie  w  przypadku  uznanej 
reklamacji, w postaci przelewu na wskazany rachunek bankowy.

§ 9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub zawartej umowie zastosowanie 
mają postanowienia Regulaminu Hali Sporotwej.
.


