REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W WARCE
1.Hala jest obiektem sportowym administrowanym przez Centrum Sportu i Rekreacji w Warce.
2. Celem działalności Hali Sportowej jest służenie społeczeństwu miasta i gminy Warka w zakresie organizacji imprez
sportowych i rekreacyjnych oraz udostępnienie obiektu stowarzyszeniom sportowym, szkołom, instytucjom oraz osobom
prywatnym do prowadzenia zajęć treningowych i rekreacyjnych.
3. Hala sportowa otwarta jest:
d 8.00 do 22.00
4. Osoby korzystające z hali mają prawo korzystania z określonych pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu
obiektu wyłącznie za zgodą Dyrektora CeSiR.
5. Z hali sportowej korzystać mogą:

6. Obowiązkiem osób korzystających z hali zabrania się:
w wyposażeniu hali
i i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeń sanitarnych
obiektu.
7. Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby:
n wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających,
8. Przebywającym na hali sportowej nie wolno:
używać sprzętu niesportowego.
9. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.
10. Za grupy odbywające zajęcia w hali pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie
(trenerzy, instruktorzy, kierownicy), zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak
i wszelkich nieszczęśliwych wypadków swoich podopiecznych.
11.W czasie masowych imprez organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za
zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o
bezpieczeństwie imprez masowych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 909).
12. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych
zajęciach.
13. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną
za wyrządzone szkody.
14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej.
15. Zajęcia treningowe i rekreacyjne odbywają się zgodnie z obowiązującym na dany sezon harmonogramem.
16. O możliwości i zasadach zorganizowania imprezy w hali sportowej decyduje Dyrektor CeSiR.
17. CSiR w Warce nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na trenie obiektu przedmioty.
18. Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby
przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
19. Skargi i wnioski można składać Dyrektorowi CeSiR w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00.
20. Wszystkich użytkowników Hali Sportowej zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego „Regulaminu”.
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