REGULAMIN
HALA SPORTOWA
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PUŁAWACH
Al. Partyzantów 11

I.

ZASADY OGÓLNE FUNKCJONOWANIA HALI SPORTOWEJ

1. Hala Sportowa przy Al. Partyzantów 11 w Puławach jest obiektem stanowiącym
własność Gminy Miasto Puławy a zarządzającym obiektem jest Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji.
2. Hala przeznaczona jest do organizowania imprez własnych lub zleconych, zarówno
masowych, przeprowadzania treningów, zajęć sportowych oraz innych przedsięwzięć.
3. Hala może być udostępniona organizatorom imprez masowych oraz zgromadzeń.
Zasady udostępniania Hali Sportowej określane są każdorazowo w drodze umowy
cywilno-prawnej pomiędzy zarządzającym a organizatorem.
4. Użytkownicy uczestniczący w zajęciach i treningach oraz korzystający z innych form
działalności sportowo – rekreacyjnej w Hali, mogą w niej przebywać i korzystać z
urządzeń na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez Zarządzającego
grafiku zajęć i treningów, biletu lub innego ustalonego odrębnie dokumentu albo
identyfikatora.
5. Hala i teren przyległy są monitorowane w sposób ciągły za pomocą systemu telewizji
przemysłowej, a nagrania dokonane za pomocą tego systemu mogą być
wykorzystane jako dowód w postępowaniu dowodowym.
6. Monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych i godności
osób przebywających na terenie Hali Sportowej.
II.

OGÓLNE
PRZEPISY
SPORTOWEJ

BEZPIECZEŃSTWA

OBOWIAZUJĄCE

W

HALI

1. Hala Sportowa jest obiektem, który zapewnia bezpieczeństwo wszystkim osobom
przebywającym w obiekcie, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
przepisów prawa i postanowień niniejszego regulaminu.
2. Osoby przebywające w Hali mogą korzystać z sal, sprzętu i urządzeń jedynie zgodnie
z ich przeznaczeniem.
3. Zabronione jest zachowanie mogące zagrażać bezpieczeństwu osób i mienia a w
szczególności samowolne włączanie lub wyłączanie urządzeń i oświetlenia,
przemieszczanie sprzętu i wyposażenia Hali, wspinanie się na wysokości itp.
4. Uczestnicy zajęć sportowych mogą wejść do Hali Sportowej wyłącznie pod opieką
nauczyciela, trenera, instruktora bądź innej osoby odpowiedzialnej za grupę.
5. Udostępnianie sprzętu i wyposażenia oraz kluczy do pomieszczeń odbywa się
wyłącznie za wiedzą i zgodą pracownika dyżurnego MOSiR na podstawie
pokwitowania.

6. Korzystający z obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenie sprzętu i
ewentualną dewastację obiektu.
7. Wyjścia i drogi ewakuacyjne w Hali oraz ich oznakowanie odpowiadają normom i
standardom dla tego rodzaju obiektów.
8. Kategorycznie zabronione jest zamykanie lub blokowanie drzwi ewakuacyjnych w
sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie, a także blokowanie przez
uczestników imprez schodów, przejść i wyjść ewakuacyjnych.
III. OGÓLNE PRZEPISY PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJACE W HALI SPORTOWEJ
1. Hala Sportowa dostępna jest dla użytkowników w godz. 6.00 – 22.00.
2. Korzystanie z Hali i urządzeń możliwe jest na zasadzie odpłatności, po wykupieniu
biletu lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia użytkownika.
3. Zabronione jest wnoszenie na teren obiektu broni, przedmiotów niebezpiecznych,
pojemników do rozpylania gazu itp. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren
obiektu.
4. W hali obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
5. Do Hali nie będą wpuszczane osoby, które znajdują się pod wyraźnym wpływem
alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych.
6. Użytkownicy Hali Sportowej jak i uczestnicy odbywających się w niej imprez i
zgromadzeń zobowiązani są do zachowania zgodnego z przepisami prawa i
postanowień niniejszego regulaminu, stosowanie się do poleceń osób funkcyjnych
spośród pracowników MOSiR, ochrony, służb porządkowych organizatora imprezy, a
w sytuacjach nadzwyczajnych funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej
lub innych służb ratowniczych.

