
 

REGULAMIN  KORZYSTANIA Z  HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ  W RUMI 

 

§1 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

1. Hala widowiskowo – sportowa  jest obiektem powszechnie dostępnym z wyjątkiem imprez  komercyjnych wymagających zamknięcia obiektu. 

2. Osoby indywidualne korzystają z boisk i urządzeń zainstalowanych w obiekcie na własną odpowiedzialność. 

3. Podczas zajęć szkolnych lub treningów sportowych nauczyciele, trenerzy lub instruktorzy prowadzący zajęcia ponoszą odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo ćwiczących oraz za udostępniony  sprzęt i urządzenia wyposażenia obiektu.  

 

                                                                                                                        § 2 

KONTROLA WEJŚCIOWA 

 

         1.    Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób – również przy użyciu środków technicznych – celem stwierdzenia, czy nie stanowią one  

                 zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo w skutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych. 

         2.     Osoby stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane do hali. 

 

                                                                                                                                §3 

ZACHOWANIE SIĘ W OBIEKCIE 

 

1. Każda osoba przebywająca w obiekcie powinna przestrzegać regulaminu hali, przepisów BHP i P.POŻ oraz nie szkodzić i nie zagrażać innym osobom 

przebywającym w obiekcie. 

2. Podczas zajęć szkolnych lub treningów sportowych wstęp na boisko może odbywać się wyłącznie w obuwiu sportowym nie 

powodującym zabrudzenia podłogi. 

3. Zajęcia szkolne lub treningi sportowe odbywają się wyłącznie w obecności nauczyciela, trenera lub instruktora zgodnie z grafikiem 

korzystania z obiektu. 

4. Wszystkie treningi i zajęcia szkolne odbywają się bez obecności kibiców. 

 

                          §4 

                          ZAKAZY 

 

         1. Zabrania się wnoszenia do hali sportowej następujących przedmiotów: 

- broni wszelkiego rodzaju, 

- przedmiotów, które mogą służyć jako broń lub pociski, 

- pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,  

- butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego materiału,  

- przedmiotów o dużej objętości jak drabiny, stołki, krzesła, skrzynie, walizki,  

- fajerwerków, kul świecących lub innych przedmiotów pirotechnicznych,  

- drzewców od flag i transparentów ,  

- instrumentów  do wytwarzani hałasu z napędem mechanicznym,  

- napojów alkoholowych,  

- zwierząt 

          2. Ponadto zakazuje się: 

- wchodzenia i przechodzenia przez przeszkody nie przeznaczone do powszechnego użytku , szczególnie fasady, płoty, mury, 

ogrodzenia boiska, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamer, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy,  

- wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (np. pomieszczenia wewnętrzne, szatnie, pomieszczenia 

służbowe ) 

- rzucania wszelkimi przedmiotami,  

- rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących, 

- sprzedawania towarów i kart wstępu bez zezwolenia , degustacji bez zezwolenia i przeprowadzania zbiórek  kwestowych, 

- zastawiania dróg ewakuacyjnych, 

- pisania na budowlach, urządzeniach lud drogach, ich malowania i oklejania,  

- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania hali w inny sposób. 

 

                     §5 

                       ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

                      

1. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa ponownego wstępu. 

2.     Wypadki lub szkody należy niezwłocznie zgłaszać gospodarzowi obiektu, pokój 216,tel 206,207. 

        3.     Skargi i wnioski należy kierować do dyrektora MOSiR Rumia ul. Mickiewicza 49. 
 

 

 


