REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI
SPORTOWEJ
1. Hala sportowa jest administrowana przez SOLNE MIASTO sp. z o.o.
2. Hala sportowa służy do przeprowadzenia zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez
rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
3. Hala sportowa jest czynna 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00-22:30. Zajęcia odbywają się wg
wcześniej ustalonego harmonogramu.
4. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem
zatwierdzonym przez Zarząd Spółki SOLNE MIASTO.
5. Z hali sportowej mogą korzystać:
• dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,
• kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
• zakłady pracy, instytucje, organizacje, inne grupy zorganizowane.
6. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz odpowiedniego
obuwia sportowego.
7. Torby i ubrania powinny być pozostawione w szatniach, w szafkach zamykanych paskiem z
elektronicznym czytnikiem. Wstęp na halę sportową z plecakami lub innym bagażem, chociażby
podręcznym jest zabroniony.
8. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po
umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient ma
obowiązek niezwłocznie poinformować o tym obsługę hali, w przeciwnym razie Spółka Solne
Miasto nie będzie odpowiadała za pozostawione w szafce rzeczy.
9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta poza szafką w szatni lub
na terenie siłowni. Po skorzystaniu z usług siłowni w danym dniu Klient ma obowiązek opróżnienia
szafki ze wszystkich należących do niego rzeczy, w przeciwnym razie za pozostawione w szafce
rzeczy Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
10. Osoby korzystające z hali oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:
• punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,
• utrzymania czystości,
• zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,

• przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych.
• uporządkowania części hali sportowej, na której odbywały się zajęcia korzystającego
11. Na terenie hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględne
podporządkowanie się poleceniom personelu obiektów sportowych i prowadzącego zajęcia. O
wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia oraz występujących zagrożeniach należy
natychmiast powiadomić obsługę obiektu.
12. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia
oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych.
13. Zabrania się wnoszenia na halę sportową:
• wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów
pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,
• środków odurzających lub substancji psychotropowych,
• puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,
• napojów alkoholowych.
Ponadto zabrania się:
• wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków
odurzających,
• wchodzić na płytę bez zezwolenia,
• wprowadzać na teren hali zwierząt,
• spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,
14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu
hali sportowej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania
administracyjnego.
15. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za
wyrządzone szkody.
16. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym regulaminem i
przestrzegania go.
17. Osoby korzystające z hali sportowej uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
18. Za zgubienie paska z elektronicznym czytnikiem użytkownik zobowiązany jest zapłacić opłatę karną
wysokości 200zł.
19. Za zgubiony kluczyk od szafki na obuwie użytkownik zobowiązany jest zapłacić opłatę karną w
wysokości 40zł.
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