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{.jchlvały }.jr

w sprawie

znrządza
Prz"v-jmuje
w

sali gimnastycznej przy Zespole zkól

się

sięo co

.,Regulamin korzystanin

następuje:

l"

z sali

kłlnie", rv brznrieniu stłnaltiąc.l,ru załaeznik do

gimnastycznej przy Zespole Szkół

nirriejszego zarządzenia.

?.
Wykonani* Zatządzenia powierza się Zarządcy Sali * Pani Justynie Niedzielskiej.

3.

'żarządzenie wchodzi w zycie z dnięm podpisania.
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Regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy ZespCIle zkół w Kolnie
_ 1, Ilekroć w niniejszynr regu}alninie jest tno\ła o;

1) Sati girnna tycznej
w Kolnie;

ż} Zarządcy
Kr:lno;

saii

-

_ nalez_v pTze,z,to

nalezy przez

rozumieć salę gimnastyczną przy Zespolę SzkÓł

tł rozunrieć osobę

upowaznioną przęz Wójta GmirrY

3) Opiekunie -- nalezy, plzeż to rozumieć osobę dorosłą sprawującą nadzor
nieletninri, bęrlącą w szczególntlści: nauczycielem lub

treneremo

illub

nad
będącą

rćprezentantsm grupy

gtrdzinach rrd 8:(.}0 do 15:00 (bez dni ustawclwel wolnych) sala gimnastyczrra
udostępniona jest na reaiieację zadań dydaktycznyth uczrriów szkoł ptldstar,vorvych
i ginrnazjum z tercilu Gnrin3,Kolncl,
:, W goclzinach od 15:00 cJo 22:tj0 sala udostępniona będzie nieodpłatnie chęmyni z jej
skclrzystania. za iłfiątkienr godzin rv któlvch odbywa się .,SKS" lub inne imprez_v. ktorych
terminy zasiały wcześniejuzgrrdnione z Zarządcą sali.
3. Całodnir:we udostępnienie sali gimnastycznej mozlirve jest r,v dniach wolnych

?.1,W

od zajęć.

lł.

T'erminy i zasady korzl,stania z sałi gimrrastycznej uzgadniane będą z zarządcą sali,

3.1" Zajęcia nieletnich rł, sali gimnastyeznej nrogą się odbywać rvyłącznie pod nadzorem
irpiekr"ina.

?.

Po

zakończon3.clr zajęciach salę gimrrastyczną opiekun przekazuje Zarządcy Sali.

4.1, Do kontaktów

z

sali

rLrpa zorganizowana wybiera opiekuna, który
tv ich imieniu podpisr{e wniclsek o w_v"najęcie sali gimnaslycznej"
?.. Wzór wniosku stanelrvi załącznik nr l do niniejszego regulaminu"

5,
a)
b)

c)

d)

l 6.

Zerzadcą

Do obowiązkóu, opiekuna nalezy
zapoznanie grupy z regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu,
zgłaszanie wszelkich ulvag Zarządcy sali.
przebywanię z uczsstnikami i nadzłrnwanie prz"ebiegu zajęć,
ponoszenie finansor,vej oclporviedzialności za ewentualne szkody wynikłe
ze zniszczęń i kradziezy,
:

Wynajmu sali girrrnastyczliej dokonuje

ię na

podstawie w_vpisanego wniosku

*piekuna $rupy, który przedstąwia następujące dane:
imię i nazwiskr:"

a)
b)
c)
d)
e)

adres zamieszkania,

numer dowodu osobistego.
numei telefbnu kontaktorvegt:,
dokładny termin wynajmu,

Ł

f)

liczbę uczestnikó\,v zajęć sponorvyclr,

7.

Osoby, którym udostępnia się salę gimnastyczną korzystąą
§portowęgo tj. piłki ,lrantle, itp.
§

z

własnego sprzęttl

§ 8. Wszystkie osoby korzystającę e sali gimnastycznęj mają obowiązek peisiadać strój
sportr:rvy i odpowiednie obuwie.

§ 9.1.

Zarządca nie ponosi odporviedzialności za rzęgzy

w obiekcie.

i

przedmioty pozo§lawione

Ż.

Zarządca nie ponosi cldpowiedzialności cywilnej za szkody i zdarzenia dotyczące
kcirzystających z sali i nie posiadir ubezpieczenia OC na te okoliczności.
§ 10, Przebyrł,ającym na tertlnię konrpleksu §portow§so nie rvoltro:
posiadać broni ani inny,clr rnąteriałórv luh narz.ędziniebezpiecznych,
b} wprowadzać zwierząt,

a)

c)

d)
e)

Ę

palić papierosów i spetżywać alkoholu.
r.vicszać się rra obręczaclr koszy,,
przestlr.vać sprzetu sporto\\iego po ptdłodzel §przęt nalez,v przenosić,
uruchamiac i trżytkowac §przętu §portowggu tlez zgod.v Zaruądcy.

§ 11, W przypadku imprez zamkniętych wyklaczających poza zakres regulamino\ĄJęgo
korzystania z §ali. wynajęcie następuje pa podpisaniu umowy najmu, §troną lvynajmu,jącą
jest Wójt,
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