Załącznik
do Zarządzenia Nr 3/2013
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Różance
z dnia 9 kwietnia 2013 r.

REGULAMIN NAJMU I UŻYCZANIA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W RÓŻANCE

1. Sala gimnastyczna służy do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych
imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
2. W czasie wolnym od zajęć, sala sportowa może być udostępniana odpłatnie osobom
fizycznym i grupom zorganizowanym zgodnie z zarządzeniem dyrektora nr 3/2013.
3. Sala jest udostępniana:
a) poniedziałek – piątek w godz. 1500-1800,
b) w razie potrzeby godziny funkcjonowania sali mogą ulec zmianie.
4. Wynajmujący salę gimnastyczną mają jednocześnie prawo do korzystania z szatni i WC
w czasie, który obejmuje umowa najmu.
5. Za przygotowanie umowy oraz organizacje wykorzystania obiektu odpowiedzialny jest
dyrektor szkoły.
6. Osoby zainteresowane wynajęciem sali gimnastycznej zwracają sie w formie pisemnej
do dyrektora szkoły, który przygotowuje umowę najmu, lub użyczenia.
7. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje
grupę przed dyrektorem szkoły oraz ustala sprawy organizacyjne i personalne, a także
ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodne z obowiązującym regulaminem.
Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia.
8. Za korzystanie z sali gimnastycznej pobierane są opłaty według stawki godzinowej
ustalonej w zarządzeniu.
9. Opłata ustalona powinna zostać wpłacona na konto Banku Spółdzielczego w Strzyżowie
Oddział w Wiśniowej. Tytuł wpłaty: Szkoła Podstawowa w Różance.
Numer konta: 28 9168 1043 4200 0677 2000 0040 .
10. Pomieszczenia obiektu można udostępnić nieodpłatnie uczniom Szkoły Podstawowej im.
Batalionów Chłopskich w Różance pod warunkiem obecności pełnoletniego opiekuna,
który podpisze umowę.
11. Osoby fizyczne i prawne wynajmujące pomieszczenia sportowe korzystają z własnego
sprzętu sportowego (piłki, stroje i obuwie sportowe).
12. Korzystający z sali gimnastycznej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz
czystego obuwia sportowego o jasnej podeszwie nie brudzącej nawierzchni boiska.
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13. Osoby korzystające z obiektu zobowiązuje sie do:
1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,
2) utrzymania czystości w obiekcie,
3) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych,
4) podporządkowania się poleceniom pracownika obsługi.
14. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu sali odpowiedzialny jest kierownik grupy.
15. Zabrania sie wnoszenia na salę gimnastyczną:
a) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów,
b) alkoholu
c) napojów w butelkach szklanych
16. Na terenie sali gimnastycznej obowiązuje zakaz:
a) spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,
b) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu
c) wstępu osobom postronnym nie ćwiczącym z grupą
17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną
usunięte z terenu sali.
18. Za zniszczenia lub wandalizm odpowiada materialnie kierownik grupy, który egzekwuje
od sprawcy pokrycie kosztów naprawy lub dokonanie jej we własnym zakresie.
19. Osoby korzystające z sali zobowiązane są do zapoznania sie z niniejszym regulaminem
i przestrzegania go.
20. Ustala się odpłatność za jedną godzinę wynajmu w wysokości 10 zł. słownie: dziesięć
złotych.
21. Dochody z najmu gromadzone są na koncie: Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
Oddział w Wiśniowej o numerze: 28 9168 1043 4200 0677 2000 0040.
22. Środki finansowe zgromadzone na koncie, o którym mowa wyżej mogą być przeznaczone
na zakup sprzętu sportowego, niezbędnego wyposażenia sali, materiałów do konserwacji
i remontów oraz na organizacje imprez sportowych.
23. Wszelkie sprawy dotyczące najmu lub użyczenia sali gimnastycznej rozstrzyga Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Różance.
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