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 Wszystkie osoby korzystające z hali zobowiązane są do przestrzegania regulaminu 
hali.  

 Hala udostępniona jest dla mieszkaoców zameldowanych na terenie  Gminy 
Radzanowo 

 Dopuszczalna jest gra tylko w miękkim obuwiu (trampki, halówki). Nie można grad w 
obuwiu zostawiającym ślady na nawierzchni hali sportowej 

 Rezerwacji hali można dokonywad w Szkole Podstawowej w Radzanowie ul. Szkolna 
16, 09-451 Radzanowo lub pod nr telefonu 24 265 46 52 w godz. 9.00 – 14.30 

 Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Radzanowie przysługuje prawo odwołania lub 
przeniesienia na inny termin zaplanowanych zajęd ze względu na organizację imprez 
własnych lub zleconych. W przypadku odwołania zajęd Użyczający ustali z 
Wynajmującym w miarę możliwości inny możliwy do realizacji termin. 

Hala udostępniana jest: 

 poniedziałek w godz. 18.00 – 21.00 

 wtorek w godz. 18.00 – 21.00 

 środa w godz. 18.00 – 21.00  

 czwartek w godz. 18.00 – 21.00 

 piątek w godz. 18.00 – 21.00 

 sobota w godz. 9.00 – 18.00  

Rezerwacje przyjmowane są na okresy: styczeo – marzec, kwiecieo – czerwiec, wrzesieo – 
grudzieo roku kalendarzowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN HALI SPORTOWEJ   

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ   W   RADZANOWIE  

 

1.Hala sportowa jest administrowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radzanowie.  

2. Hala sportowa udostępniana jest: 

 poniedziałek w godz. 18.00 – 21.00 

 wtorek w godz. 18.00 – 21.00 

 środa w godz. 18.00 – 21.00  

 czwartek w godz. 18.00 – 21.00 

 piątek w godz. 18.00 – 21.00 

 sobota w godz. 9.00 – 18.00  

3. W godzinach do 16.30 hala sportowa  udostępniona jest na realizację zadao 

dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci i  młodzieży uczącej się w Szkole 

Podstawowej  w Radzanowie. 

4. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom 

zorganizowanym. 

5. Korzystanie z hali odbywa się po uzgodnieniu z administratorem w oparciu o 

harmonogram. 

6. Z hali sportowej korzystad mogą: 

· grupy zorganizowane 

· dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela 

· kluby, stowarzyszenia i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera 

· osoby fizyczne 

6a. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywad na terenie obiektu wyłącznie pod opieką 

osoby pełnoletniej. 

6b. Zajęcia na hali trwają 1,5 godz. wraz z przebraniem dla wszystkich rodzajów zajęd, z 

wyłączeniem zajęd aerobowych, które trwają 1 godzinę. 



6c. Dla grup na hali sportowej: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykowa – grupa może liczyd 

maksymalnie 12-15 osób z tego 70 – 80% to mieszkaocy zameldowani na terenie Gminy 

Radzanowo. 

6d. Grupa musi posiadad 2 kierowników/liderów, którzy odpowiadają za sprawy 

organizacyjne i porządkowe. 

6e. Kierownicy/liderzy grup muszą byd mieszkaocami Gminy Radzanowo. 

6f. Dla grup na Sali fitness: od 12- 15 osób, kierownikiem grupy jest instruktor prowadzący 

zajęcia ( grupa ponosi ewentualne koszty dla instruktora) 

6g. Dla grup na siłowni: Grupa na siłowni może liczyd maksymalnie 7 osób. 

6h. Dla grup na Sali aerobowej: Grupa może liczyd maksymalnie 4 osoby  jednorazowo.  

6i. Tenis stołowy – do dyspozycji 2 stoły tenisowe – maksymalnie 4 osoby - dopuszczalne 8 

osób przy grze deblowej.  

7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny bezwzględnie podporządkowad 

się wskazówkom i uwagom administratora obiektu. 

8. Do hali sportowej nie mogą wchodzid osoby których stan wskazuje na spożycie alkoholu 

lub które są pod działaniem środków odurzających. 

9. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest: 

· pozostawienie okryd zewnętrznych i obuwia w szatni 

· założenie właściwego obuwia sportowego tzw. "halówek" lub z białą podeszwą (czystego, 

niepozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeo, rys itp.) 

· przestrzeganie zasad bezpieczeostwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych 

znajdujących się w wyposażeniu hali 

· utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach 

sanitarnych 

· podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników 

odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu. 

· zgłaszanie wszelkich uszkodzeo sprzętu, urządzeo i wyposażenia osobie nadzorującej 

funkcjonowanie obiektu. 

10. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach administrator obiektu nie ponosi 

odpowiedzialności. 



11. Prowadzący zajęcia obowiązany jest sprawdzid stan techniczny sprzętu i wyposażenia 

przed przystąpieniem do zajęd. 

12. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno: 

· palid papierosów, pid napojów alkoholowych, stosowad środków odurzających, spożywad 

posiłków 

· wnosid i używad sprzętu nie sportowego, materiałów i narzędzi niebezpiecznych. 

· wprowadzad psów i innych zwierząt 

· wieszad się na obręczach, konstrukcjach do gier zespołowych i bramkach 

· wchodzid na drabinki bez polecenia prowadzącego zajęcia 

- na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeo 

narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo 

· korzystad ze wszelkich urządzeo elektrycznych znajdujących się na hali sportowej bez zgody 

administratora lub osoby nadzorującej 

13. W czasie zawodów (zajęd) organizator jest zobowiązany przestrzegad przepisów 

regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeostwa korzystających z hali 

sportowej. 

14. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywad się w obecności 

nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywad się za jego 

zgodą. 

15. Prowadzący zajęcia (opiekun grupy) zobowiązany jest do zapoznania swoich 

podopiecznych z regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu, odpowiada także za stan 

czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach. 

16. Udostępnienie sprzętu i wyposażenia oraz kluczy do pomieszczeo odbywa się wyłącznie 

za wiedzą i zgodą administratora obiektu. 

17. Osoby niszczące sprzęt, urządzenia hali sportowej oraz dewastujące obiekt ponoszą 

odpowiedzialnośd materialną za wyrządzone szkody w szczególnych sytuacjach 

odpowiedzialnośd karną 

18. Administrator obiektów sportowych może osobiście lub poprzez osoby funkcyjne (osoba 

nadzorująca halę, wicedyrektorzy) kontrolowad wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia 

uchybieo - zakazad korzystania z hali sportowej. 

19.  W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie 

przepisów bhp i p.poż. 



20. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą 

usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę 

postępowania w sprawach o wykroczenie. 

21. Administrator i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego 

regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do 

podporządkowania się ich nakazom. 

22. W sprawach skarg, wniosków i zażaleo należy zwracad się do administratora hali 

sportowej. 

23. Zasady wynajmu hali i innych pomieszczeo 

1) Warunkiem korzystania z hali sportowej jest podpisanie umowy o użyczenie obiektu oraz 

bezwzględne przestrzeganie jej postanowieo. 

2) Umowa może byd podpisana na jednorazowe korzystanie z hali dla każdego rodzaju zajęd 

(aeroby, fitness, hala, siłownia, tenis) lub regularne korzystanie z hali dla każdego rodzaju 

zajęd jednak na okres nie dłuższy niż pól roku. Zasada ta dotyczy zarówno grup jak i osób 

fizycznych. 

3) Umowę dla grupy podpisują liderzy. 

4) Umowę dla klubu, szkoły, stowarzyszenia  itp. podpisuje odpowiednio prezes, dyrektor. 

5) Wzór umowy wraz z załącznikami stanowi integralną częśd regulaminu. Umowa musi byd 

podpisana najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia zajęd. 

6) Kluby, stowarzyszenia, szkoły, grupy, osoby fizyczne itp. zwracają się z podaniem w którym 

należy szczegółowo zaznaczyd 

- imię i nazwisko osoby wynajmującej 

- pełną nazwę wynajmującego 

- adres klubu, instytucji itp. 

- proponowany termin i godzinę  wynajmu 

- należy wyznaczyd lidera grupy wraz z numerem telefonu kontaktowego. 

24. Dyrektor Zespołu Szkół w Radzanowie zastrzega sobie możliwośd zmian w regulaminie 

bez informowania instytucji, grup z którymi zostały podpisane umowy. Informacja zostanie 

podana na stronie www.spradzanowo.pl w zakładce OGŁOSZENIA. 

25. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzanowie zastrzega sobie prawo udostępnienia hali 

poza godzinami i terminami określonymi w harmonogramie. 

http://www.spradzanowo.pl/

