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REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ 
HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ W PŁOTACH 

 
1. Zarządcą sali gimnastycznej jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach. 

2. Sala gimnastyczna jest wynajmowana dla osób i grup zorganizowanych w dni powszednie w 

godzinach od 16:00 do 21:30 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 14:00 do 20:00 

(dopuszcza się zmianę godzin lub dni otwarcia za zgodą Zarządcy). 

3. Użytkownikami sali gimnastycznej mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały postanowienia 

niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do jego stosowania. 

4. Sala gimnastyczna jest przeznaczona do realizacji zajęć wychowania fizycznego, imprez sportowo-

okolicznościowych, itp. 

5. Korzystanie z sali gimnastycznej przez uczniów szkół dozwolone jest tylko w obecności i pod 

opieką nauczyciela/instruktora. 

6. Nauczyciele lub instruktorzy oraz pozostali pracownicy obsługi sali gimnastycznej mają prawo 

wydawać użytkownikom wytyczne lub polecenia o charakterze porządkowym i organizacyjnym. 

7. Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się komunikatom oraz 

sygnałom o charakterze ostrzegawczym lub informacyjnym. 

8. Zarządca sali gimnastycznej nie odpowiada za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy 

wniesionych na salę gimnastyczną, a także nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez 

użytkowników. 

9. Zarządca nie odpowiada za wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem postanowień 

niniejszego regulaminu, a także powstałe wskutek winy użytkowników. 

10. Użytkownicy sali gimnastycznej odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody 

wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem. 

11. Dzieci poniżej 7 lat, mogą korzystać z sali gimnastycznej wyłącznie pod nadzorem osoby 

pełnoletniej. 

12. Osoby od 7 do 18 roku życia mogą przebywać na sali gimnastycznej wyłącznie za zgodą rodzica 

lub opiekuna prawnego. 

13. Użytkownicy sali gimnastycznej zobowiązani są posiadać: 

 strój sportowy; 

 zmienne obuwie sportowe (tj. miękkie i czyste obuwie z jasną podeszwą przeznaczone tylko  

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2016 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach z dnia 
16 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia regulaminu korzystania z Sali Gimnastycznej Hali Sportowo-
Widowiskowej w Płotach 

na salę gimnastyczną) – Zarządca, opiekun sali lub inny pracownik obiektu mają prawo sprawdzić 

rodzaj i czystość obuwia. 

14. Po zakończeniu ćwiczeń użytkownik zobowiązany jest odłożyć urządzenia/sprzęt na miejsce jego 

usytuowania (w razie potrzeby dokonać tego z opiekunem sali). 

15. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie 

uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać osobie odpowiedzialnej, tj. opiekun sali. 

16. Z sali gimnastycznej mogą korzystać jedynie użytkownicy, których stan zdrowia pozwala na 

wykonywanie ćwiczeń fizycznych. 

17. Na sali gimnastycznej zabrania się: 

 używania urządzeń oraz sprzętu treningowego w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem; 

 wnoszenia przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników; 

 wstępu i przebywania dla osób znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu 

lub będących pod wpływem substancji odurzających i psychotropowych; 

 wszczynania fałszywych alarmów; 

 niszczenia wszelkich rzeczy stanowiących wyposażenie sali gimnastycznej; 

 zanieczyszczania i zaśmiecania pomieszczeń; 

 spożywania posiłków i napojów; 

 palenia tytoniu; 

 wprowadzania zwierząt; 

 wnoszenia przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie. 

18. Użytkownicy sali gimnastycznej nieprzestrzegający postanowień niniejszego regulaminu oraz 

obowiązujących na sali gimnastycznej przepisów porządkowych, zostaną wyproszeni z sali bez 

prawa do zwrotu uiszczonych opłat. 

19. Skargi i wnioski można składać do Zarządcy sali gimnastycznej, tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Płotach. 

20. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą 

rozpatrywane i roztrzygane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach. 


