
 
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie 
ul. Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów 

 

REGULAMIN  HALI  SPORTOWEJ 
 

§ 1 
 

1. Hala sportowa służy do przeprowadzenia: 
a/ zajęć treningowych, 
b/ rozgrywania wszelkiego typu zawodów sportowy, 
c/ imprez rekreacyjno – sportowo – kulturalnych, 
d/ imprez wystawienniczych, 
na które organizator wymienionych imprez musi uzyskać jednorazową zgodę zarządzają-
cego obiektem. 

2. Hala nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w hali sportowej odbywają się wg wcześnie 
ustalonego harmonogramu tygodniowego bądź miesięcznego. 

3. Do dyspozycji uczestników zajęć i innych form określonych w §1 pkt. 1 oddaje się szatnie 
oraz toalety.  

4. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty  zgodne z obowiązującym cennikiem 
ustalonym przez Burmistrza Miasta Dzierżoniów. 

 
§ 2 

 
1. Z hali sportowej mogą korzystać: 

a/ dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć pod 
nadzorem pełnoletniego opiekuna, 

b/ kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, 
c/ zakłady pracy, instytucje, organizacje, 
d/ osoby fizyczne, 
e/ osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych 

z udziałem publiczności. 
2. Przebywać na hali sportowej oraz korzystać z urządzeń hali mogą tylko osoby mające zajęcia 

sportowe lub uczestniczące w imprezach sportowych. 
 

§ 3 
 

1. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz obuwia 
sportowego.  

2. Osoby korzystające z hali sportowej oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 
a/ punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć, 
b/ utrzymanie czystości w hali sportowej, 
c/ zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie, 
d/ przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. ewakuacyjnych, porządkowych, 
e/ niezwłocznego odpuszczenia hali sportowej po zakończeniu zajęć. 

3. Nauczyciele, trenerzy, instruktorzy i inne osoby upoważnione do prowadzenia zajęć, zobo-
wiązani są do kontrolowania czystości obuwia sportowego uczestników zajęć. 

4. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagroże-
niach należy natychmiast powiadomić recepcję Hotelu. 



5. Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprzętu oraz wyposażenia grożącego wypad-
kiem. 

6. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca 
zajęcia (nauczyciel, opiekun, trener, instruktor). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe 
sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń hali pod względem bezpieczeństwa. 

7. Za bezpieczeństwo uczestników oraz kibiców podczas imprez sportowych odpowiada orga-
nizator imprezy sportowej. 

8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. 
 

§ 4 
 
1. Każdy kto przebywa w obiekcie hali sportowej powinien zachowywać się tak, aby nie szko-

dził i nie zagrażał innym. 
2. Podczas rozgrywek oraz innych imprez uczestnicy i widzowie zobowiązani są stosować się 

do zarządzeń porządkowych organizatora imprezy pod groźbą usunięcia z obiektu. 
3. Wszelkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być w stanie pozwalającym na 

swobodne przemieszczanie się nimi oraz w razie konieczności sprawną i szybką ewakuację 
z obiektu. 

 
§ 5 

 
1. Zabrania się wnoszenia na halę sportową niżej wymienionych przedmiotów: 

a/ wszelkiego rodzaju broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 
b/ materiałów wybuchowych, fajerwerków, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożą-

cych pożarem, 
c/ środków odurzających lub substancji psychotropowych, 
d/ butelek, puszek, kubków, innych przedmiotów wykonanych z kruchego, pękającego bądź 

twardego materiału, 
e/ napojów alkoholowych. 

 
2. Ponadto zakazuje się: 

a/ wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użyciu środków odurza-
jących, 

b/ wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (parkiet, szatnie, pomiesz-
czenia służbowe), 

c/ zaśmiecania obiektów hali i terenu przyległego, 
d/ niszczenia wyposażenia obiektu, 
e/ spożywania alkoholu, palenia tytoniu i wzniecanie ognia. 

 
§ 6 

 
Korzystanie z hali sportowej i przebywanie na jej terenie jest jednoznaczne z akceptacją po-
stanowień niniejszego regulaminu. 
 

§ 7 
 

Za wszelkie zniszczenia wynikłe z niewłaściwego korzystania z hali sportowej, urządzeń czy 
sprzętu znajdującego się na wyposażeniu obiektu, odpowiedzialność ponosi korzystający lub 
przebywający w hali, powodujący zniszczenie. 
  



§ 8 
 
Grupy zorganizowane (kluby sportowe przebywające na obozach sportowych oraz podległe 
Gminie Miejskiej Dzierżoniów) mają pierwszeństwo korzystania z pomieszczenia hali sporto-
wej. 
 

§ 9 
 
Skargi i zażalenia dotyczące funkcjonowania hali sportowej przyjmuje Kierownik Obiektu od 
poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00. 
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