
Regulamin korzystania z hali sportowej 

 

 
1. Hala sportowa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 21.30. 

            

 -w godzinach od 7.45-16.55 hala sportowa wykorzystywana jest na realizację zadań          

             dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla uczniów szkoły. 

- po godzinie 17: hala jest wynajmowana lub udostępniana podmiotom zewnętrznym, 

przy założenie że pierwszeństwo maja UKS – działający na terenie gminy Miękinia. 

 

2. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą menadżera hali  z uwzględnieniem wcześniej 

ustalonego harmonogramu. W sytuacjach spornych ostateczna decyzja należy do 

menadżera hali a w przypadku jego nieobecności do osoby go zastępującej. 

 

3. Z hali sportowej korzystać mogą: 

 

a) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, 

b) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, 

c) zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem instruktora lub trenera, 

d) osoby fizyczne, 

e) osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez, 

sportowych, z przewidzianym udziałem publiczności. 

f) Weterani i weterani poszkodowani. 

 

4. Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby: 

 

a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, 

b) z przeciwwskazaniami lekarskimi, 

c) osoby niepełnoletnie bez nadzoru osoby dorosłej, zakaz ten obowiązuje również 

podczas przebywania na trybunie hali. 

 

5. Przebywając na terenie hali sportowej (w tym boisku szkolnym, siłowni i terenu 

należącego do hali) obowiązuje całkowity ZAKAZ spożywania alkoholu, zażywania 

środków odurzających, palenia papierosów, wnoszenia i używania sprzętu innego 

niż sportowy, używania sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem, 

biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożenia narażającego siebie 

i innych na utratę zdrowia lub życia. 

Każde naruszenie 5-tego puntu regulaminu będzie skutkować usunięciem z hali  

a w przypadkach szczególnych wezwaniem służb porządkowych. 

 

6. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest: 

a) pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia codziennego w szatni, 

b) używanie stroju sportowego i właściwego zmiennego obuwia tzn. czystego, 

najlepiej z jasną podeszwą, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali  

 zabrudzeń, rys itp. 

c)  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych 

znajdujących się w wyposażeniu hali, 

d) utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i 

pomieszczeniach sanitarnych, 



e) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników 

odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu, 

f) dbanie o urządzenia i sprzęt sportowy, 

g) odnoszenie się z szacunkiem do osób pracujących na hali 

 

 

      7.   Z szatni i urządzeń sanitarnych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, 

a po ich opuszczeniu pozostawić w czystości nie gorszej niż zastana. 

 

7. Korzystającym z widowni hali zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających 

bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności: 

 

a) rzucania na parkiet jakichkolwiek przedmiotów, 

b) przechodzenia przez barierki na widowni, 

c) wprowadzania jakichkolwiek zwierząt. 

 

8. Na terenie płyty głównej obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania produktów 

spożywczych. 

 

9. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać regulaminu oraz 

jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej. 

 

10. Grupy korzystające ze sprzętu sportowego, po zajęciach zobowiązane są do 

pozostawienia go w wyznaczonym miejscu. 

 

11. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do sprawdzenia i pozostawienia po każdym 

korzystaniu z hali, porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych. 

 

12. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność 

materialną za wyrządzone szkody w wysokości 100 % wartości wyposażenia tak jakby 

był on fabrycznie nowy. 

 

13. Kierownictwo hali może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia 

uchybień - zakazać korzystania z hali sportowej. Zakaz może zostać nałożony również 

na wniosek innych pracowników jak również użytkowników hali. 

 

14. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach kierownictwo nie ponosi 

odpowiedzialności. 

 

15. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne 

przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. znajdujących się w pokoju menedżera hali. 

 

16. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, 

trenerowi lub obsłudze obiektu. 

 

17. Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem 

niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej 

zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom. 

 



18. Kierownictwo hali sportowej zastrzega sobie prawo zmiany zasad wynajmowania hali 

sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu. 

 

19. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do managera hali 

sportowej. 

 

 

 
Manager hali – Damian Kowalski  tel. 663433880 

 

 

 

 

 

 

Hala widowiskowo – sportowa w Lutyni 

 

 

Wynajem całej tafli na treningi i zajęcia sportowe wraz z jedna szatnią od 

poniedziałku do piątku 

135,3zł 

brutto 

Za 1 godz. 

korzystania 

Wynajem całej tafli na treningi i zajęcia sportowe wraz z jedna szatnią w 

weekendy 

159,9zł 

brutto 

Za 1 godz. 

korzystania 

Wynajem 2/3 tafli na treningi i zajęcia sportowe wraz z jedna szatnią od 

poniedziałku do piątku 

73,8zł brutto Za 1 godz. 

korzystania 

Wynajem 2/3 tafli na treningi i zajęcia sportowe wraz z jedna szatnią w 

weekendy 

86,1zł brutto Za 1 godz. 

korzystania 

Wynajem 1/3 tafli na treningi i zajęcia sportowe wraz z jedna szatnią od 

poniedziałku do piątku 

55,35zł 

brutto 

Za 1 godz. 

korzystania 

Wynajem 1/3 tafli na treningi i zajęcia sportowe wraz z jedna szatnią od 

poniedziałku do piątku 

61,5zł brutto Za 1 godz. 

korzystania 

Wynajem hali na mecze oraz imprezy sportowo - rekreacyjne z dwoma 

szatniami 

246zł brutto Za 1 godz. 

korzystania 

2460zł 

brutto 

Za 1 dzień 

korzystania 

Wynajem hali na cele inne niż sportowe 300zł brutto Za 1 godz. 

korzystania 

3000zł 

brutto 

Za 1 dzień 

korzystania 

Wynajem dodatkowej szatni na czas zajęć sportowych, meczu 24,6zł brutto Na okres 

trwania zajęć 

lub meczu 

 


