Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 4/2019
Dyrektora MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28.03.2019 roku

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ
przy ul. K. Warchalskiego 3
1. Hala sportowa jest administrowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi
Mazowieckiej.
2.
a.
b.
3.

Hala sportowa czynna jest:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-22.00
w soboty /niedziele – zgodnie z terminarzem imprez
W godzinach od 8.00 do 15.00 z wyłączeniem wakacji, hala sportowa udostępniona jest
przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego
dla młodzieży uczącej się w szkołach z terenu miasta Ostrów Mazowiecka.
4. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
5. Z hali sportowej korzystać mogą:
a. grupy zorganizowane (liczba ćwiczących nie może przekroczyć 30 osób),
b. dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
c. kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
d. zakłady pracy, instytucje, organizacje,
e. osoby fizyczne,
f. osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych z
udziałem publiczności w tym dzieci do lat 10 przebywające pod opieką osób pełnoletnich.
6. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby:
a. których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
b. z przeciwwskazaniami lekarskimi.
7. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
a. używanie stroju sportowego i właściwego obuwia sportowego tzw. "halówki" (czystego,
najlepiej z jasną podeszwą, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej
zabrudzeń, rys itp.),
b. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych
znajdujących się na wyposażeniu hali,

c. utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i w pomieszczeniach
sanitarnych,
d. podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników
odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu,
e. dbanie o urządzenia i sprzęt sportowy.
8. Z szatni i urządzeń sanitarnych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
9. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:
a. palić papierosów, spożywać napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,
b. wnosić i używać sprzętu innego niż sportowy, który znajduje się w wyposażeniu hali,
c. używać sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
10. Korzystającym z widowni hali zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających
bezpieczeństwu osób tam przebywających oraz osobom znajdującym się na parkiecie.
11. Prowadzący zajęcia obowiązany jest sprawdzić stan techniczny sprzętu i wyposażenia
przed przystąpieniem do zajęć.
12. W czasie zawodów (zajęć, treningów) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów
regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali
sportowej.
13. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności
nauczyciela. Wejście grupy na halę powinno odbywać się za jego zgodą.
14. Prowadzący zajęcia (treningi) jest zobowiązany do sprawdzenia i pozostawienia po każdym
korzystaniu z hali porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.
15. Przebywanie uczestników zajęć niepełnoletnich na hali, może odbywać się tylko w
obecności prowadzącego zajęcia.
16. Udostępnienie sprzętu i wyposażenia oraz kluczy do pomieszczeń odbywa się wyłącznie za
wiedzą i zgodą administratora obiektu.
17. Osoby niszczące sprzęt urządzenia hali sportowej oraz dewastujące obiekt ponoszą
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
18. Administrator obiektów sportowych może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie
stwierdzenia uchybień, zakazać korzystania z hali sportowej.
19. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach administrator obiektu nie ponosi
odpowiedzialności.
20. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie
przepisów bhp i p. poż.

21. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane
z terenu hali sportowej.
22. 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.
23. W związku z korzystaniem z hali mogą być przetwarzane dane osobowe. Administratorem
danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, adres:
ul. H. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
a. realizacji świadczonych usług,
b. związanym z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, reklamacji, odszkodowań,
c. konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
d. promocji i informowania o działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi
Mazowieckiej poprzez publikację zdjęć, filmów w publikacjach, na stronach internetowych
oraz profilach społecznościowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi
Mazowieckiej, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa poprzez zastosowanie
monitoringu wizyjnego.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczone są na stronie
internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej pod adresem
24. Administrator hali zastrzega sobie ostateczną interpretacje niniejszego regulaminu.

