
Regulamin hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach 

 

1. Hala sportowa jest administrowana przez Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach. 

2. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą kierownictwa w oparciu o harmonogram oraz po 

wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszy regulaminem. 

3. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

4. Z hali sportowej mogą korzystać: 

a) grupy szkolne, 

b) indywidualni klienci, 

c) inne grupy zorganizowane, 

d) kibice – wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z udziałem 

publiczności. 

5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 

6. W całym obiekcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju oraz zakaz palenia 

tytoniu, spożywania i wnoszenia alkoholu oraz środków odurzających, posiadania narzędzi 

oraz materiałów niebezpiecznych, wprowadzania psów i innych zwierząt. 

7. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub 

które są pod działaniem środków odurzających. 

8. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny bezwzględnie podporządkować się 

wskazówkom i uwagom pracowników GOS-u pełniących dyżur. 

9. Wstęp i przebywanie na parkiecie hali sportowej dozwolone jest wyłącznie w stroju 

sportowym oraz obuwiu halowym. 

10. Uczestnicy zajęć sportowych mogą wejść do hali sportowej wyłącznie pod opieką nauczyciela, 

trenera, instruktora bądź innej osoby odpowiedzialnej za grupę. 

11. Opiekunowie grup są zobowiązani do zapoznania swoich podopiecznych z regulaminem oraz 

zasadami korzystania z obiektu. 

12. Gminny Ośrodek Sportu nie odpowiada za ewentualne kontuzje i urazy powstałe w trakcie 

korzystania z hali sportowej. 

13. Udostępnianie sprzętu i wyposażenia oraz kluczy do pomieszczeń odbywa się wyłącznie za 

wiedzą i zgodą pracowników GOS-u. 

14. Czynności związane ze zmianą dyscypliny wykonywane są na początku godziny i wliczają się 

do czasu korzystania z hali. 

15. Korzystający z obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną  za zniszczenie sprzętu i 

dewastację obiektu. 

16. Osoby naruszające porządek publiczny oraz postanowienia niniejszego regulaminu będą 

usuwane z hali bez zwrotu kosztów wstępu. 

17. Wstęp do hali sportowej na imprezę masową jest możliwy za okazaniem biletu wstępu bądź 

zaproszenia. 

18. Warunkiem zorganizowania imprezy w obiekcie jest podpisanie umowy o wynajem obiektu 

oraz bezwzględne przestrzeganie jej postanowień. 

19. Za rzeczy oraz przedmioty wartościowe pozostawione w szatni kierownictwo GOS-u nie 

ponosi odpowiedzialności. 

20. W przypadku włamań do szatni i kradzieży sprawy zostaną przekazane organom ścigania. 

21. Wszystkich użytkowników obiektu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i 

P.POŻ dla tego typu obiektów oraz niniejszego regulaminu. 

 


