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REGULAMIN HALI SPORTOWEJ
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 IM.16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH
W BYDGOSZCZY
I Przepisy ogólne
1.Hala sportowa oraz inne pomieszczenia o przeznaczeniu sportowym i pomocnicze – widownia, korytarze, szatnie,
sanitariaty, winda administrowane są przez Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy. Osoby przebywające na tym terenie
zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego zasad, przepisów BHP, ppoż. i
innych porządkowych , regulaminów poszczególnych pomieszczeń oraz przepisów o organizacji imprez masowych.
2. Hala sportowa nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.
3. Hala sportowa wykorzystywana jest przede wszystkim do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie
wychowania fizycznego, innych zajęć i rozgrywek sportowych, oraz imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
4.Korzystający to : - dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela; - kluby i sekcje sportowe pod nadzorem
instruktora lub trenera ( grupy dzieci i młodzieży bez opiekuna nie będą wpuszczane do obiektów sportowych );
- grupy zorganizowane, których liczebność powinna być dopasowana do charakteru zajęć; - zakłady pracy, instytucje,
organizacje; - osoby fizyczne; - dzieci do lat 7 mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod opieką osób dorosłych ;
- osoby postronne oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z udziałem publiczności.
5. Na terenie obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom
personelu lub prowadzącego zajęcia. W czasie zawodów ( zajęć ) organizator jest zobowiązany przestrzegać
przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z pomieszczeń
znajdujących się w tym obiekcie.
6. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: - punktualnego rozpoczęcia i kończenia
zajęć; -utrzymania czystości w obiekcie; -zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie;
- natychmiastowego zgłaszania wszystkich uszkodzeń wyposażenia obiektu oraz występujących zagrożeń ( osoby
niepełnoletnie – opiekunowi zajęć, pozostali – obsłudze obiektu ); - stosowania się do poleceń policji, straży pożarnej,
straży miejskiej, służby porządkowej lub zaleceń organizatora imprezy podczas trwania imprez masowych;
-powstrzymania się od wszelkich działań mogących szkodzić innym korzystającym, mieniu lub zakłócających
porządek, zaśmiecaniu terenu; - nie zastawiania i tarasowania wejść dróg ewakuacyjnych.
7. Wszystkich korzystających z części sportowych obiektu obowiązuje zmienne czyste obuwie sportowe
( jasna podeszwa lub inna nie pozostawiająca śladów na parkiecie ).
8.Zabrania się wnoszenia ( poza zakazami wynikającymi z ustawy ) :
-wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,
materiałów grożących pożarem, środków odurzających lub substancji psychotropowych, butelek, itp. wykonanych z
kruchego lub twardego materiału, napojów alkoholowych. .
9.Ponadto zakazuje się: - wchodzenia do obiektu bez zezwolenia; - wstępu osobom w stanie wskazującym na
spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających; - wchodzenia na płytę sportową hali w
nieodpowiednim obuwiu ( brudnym, niesportowym ); - wprowadzania zwierząt; - spożywanie alkoholu i innych
środków odurzających oraz palenia tytoniu; korzystania ze sprzętu jeżdżącego ( rowerów, deskorolek, wrotek itp.);
- biegania po korytarzach, schodach, trybunach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę
zdrowia lub życia; - wchodzenia na obszary obiektów sportowych niedopuszczone dla widzów, pomieszczeń służb.;
- wchodzenia na krzesełka znajdujące się na trybunach i na trybuny, które są nawet częściowo złożone; korzystania z
wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali sportowej oraz ze sprzętu uszkodzonego lub niesprawnego
technicznie; - samowolnego korzystania z obiektu i sprzętu sportowego; - wykonywania ćwiczeń w innym ubiorze
niż sportowym; - korzystania z windy dla osób niepełnosprawnych osobom do tego nieuprawnionym .
10. Administrator może kontrolować sposób korzystania z wynajmowanych obiektów i w razie stwierdzenia
uchybień zakazać korzystania z nich.
11.W przypadku zastania na obiekcie nieporządku lub jakichkolwiek zniszczeń osoba odpowiedzialna za grupę, winna
przed zajęciami zgłosić niniejszy fakt administratorowi obiektu lub nauczycielowi wychowania fizycznego .
12.Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody a w
przypadku nieporządku, ponoszą koszty dodatkowego sprzątania ustalone przez administratora - w sytuacji braku
winnych, koszty ponosi opiekun grupy.
13.Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach, administrator hali nie ponosi odpowiedzialności.
14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z obiektu, niezależnie
od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.
15.Skargi i wnioski przyjmuje Dyrekcja Zespołu Szkół nr 7 w Bydgoszczy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawne a w
szczególności art. 51, 52, 119, 124, 141, 143, 145 KODEKSU WYKROCZEŃ ( DZIENNIK USTAW 2007 NR 109
POZ. 756 )

II Przepisy szczegółowe
1. Wejście na halę oraz do wszystkich pozostałych pomieszczeń możliwe jest wyłącznie za zgodą administratora,
nauczyciela lub pełnoletniego opiekuna grupy, który ma zajęcia w hali.
2. Do pomieszczeń wchodzimy w sposób kulturalny, nie zagrażający bezpieczeństwu wszystkim jego użytkownikom.
3. Zajęcia grup szkolnych ( osób niepełnoletnich ) odbywają się wyłącznie w obecności nauczyciela (instruktora,
trenera, pełnoletniego opiekuna ).
4. Prowadzący zajęcia oraz uczestnicy odpowiadają za stan czystości i porządku w hali, szatniach i pomieszczeniach
sanitarnych ( po zajęciach w/wym. pomieszczeniach należy zostawić ład i porządek )
5.Po dzwonku ( rozpoczęcie lekcji ) uczniowie muszą ustawić się przed wejściem na korytarz do pomieszczeń
sportowych ( przerwy w szkole ), na płytkach ( przerwy na boisku ) i być przygotowanym do rozpoczęcia lekcji
( wyłączone telefony komórkowe, zakończenie konsumpcji i innych zachowań, które zakłócają proces lekcyjny ).
6. W części treningowej wszystkich użytkowników obowiązuje czyste obuwie sportowe.
7. Obowiązkiem korzystających z hali i innych pomieszczeń sportowych jest:
a) pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni
b) założenie odpowiedniego stroju sportowego – koszulka, spodenki, dresy ( uczniowie zgodnie z ZWO ) oraz
założenia właściwego obuwia sportowego – tzn. czystego, niepozostawiającego śladów podczas użytkowania hali
( jasna podeszwa )
c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, fair-play oraz ogólnie przyjętych norm kulturalnego zachowania
d) zgłaszanie nauczycielowi, opiekunowi grupy wszystkich urazów i złego samopoczucia
e) natychmiastowe informowanie nauczyciela o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i urządzeń sportowych
f) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za
funkcjonowanie obiektu.
8.Ponadto uczniowie podczas zajęć :
- nie mogą posiadać przy sobie żadnych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu własnemu i współćwiczących
(łańcuszki, pierścionki, zegarki, kolczyki itp.) oraz żuć gumy;
- uczniowie niećwiczący na lekcji WF wchodzą w obuwiu zmiennym lub w skarpetkach i w czasie lekcji przebywają
w sektorze ze swoją klasą. Biorą adekwatny do stanu zdrowia udział w lekcji a na polecenie nauczyciela wykonują
czynności organizacyjno-porządkowe
- nie wnoszą na płytę hali oraz trybuny w części sportowej : jedzenia, picia, zeszytów, książek, czasopism, telefonów
komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych ( rzeczy wartościowe można zdeponować u nauczyciela ),
-w przypadku wniesienia telefonów lub innych urządzeń elektronicznych, nauczyciel zgodnie z Kodeksem Ucznia
§ 3 pkt.5 e-g zabiera telefon lub inne urządzenie elektroniczne i przekazuje do sekretariatu szkoły. Telefon
komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne odbierają z sekretariatu szkoły rodzice lub prawni opiekunowie
dziecka. W przypadku nagrywania dźwięku lub obrazu przez ucznia na terenie szkoły, bez zgody nauczyciela lub
Dyrektora Szkoły, fakt ten może być zgłoszony na policję.
- nie opuszczają samowolnie miejsca ćwiczeń podczas zajęć. Każde wyjście może odbywać się po uzyskaniu zgody
od nauczyciela prowadzącego zajęcia
9. Należy szanować sprzęt i urządzenia znajdujące się w hali sportowej. Każde zauważone zniszczenie należy zgłosić
prowadzącemu zajęcia lub obsłudze hali sportowej. Stosowana będzie odpowiedzialność finansowa wobec osób
umyślnie dokonujących aktów wandalizmu.
10. Osoba dyżurna pobierająca klucz do szatni odpowiada za pozostawienie w niej porządku i czystości po
zakończonych zajęciach.
11.Po zajęciach ( po podstawowych zabiegach higienicznych, przebraniu się ) uczniowie pozostają na korytarzu przy
szatniach – czekają na dzwonek – nauczyciel zezwala na wyjście ( gdy uczniowie mają rzeczy w szatani szkolnej i
kończą wszystkie zajęcia, odprowadza wszystkich pod szatnię / do wyjścia /, w przypadku uczniów jedzących obiad –
nauczyciel odprowadza ich pod stołówkę szkolną ).
12. Zabrania się przebywania na terenie obiektów sportowych osobom nie mającym w danym czasie lekcji WF lub
innych zajęć w tymże obiekcie ( przebywanie osób wyłącznie za zgodą prowadzącego zajęcia ).
13.Prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w hali sportowej lub
szatni.
W przypadku braku przestrzegania przez uczniów niniejszego regulaminu ( I Przepisy ogólne, II Przepisy
szczegółowe ) zostaną wyciągnięte konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły.

SZKOLNY REGULAMIN HALI SPORTOWEJ
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 IM.16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W BYDGOSZCZY

1. Wejście na halę oraz do wszystkich pozostałych pomieszczeń możliwe jest wyłącznie za zgodą administratora hali,
nauczyciela ZS nr 7 w Bydgoszczy lub pełnoletniego opiekuna grupy, który ma na to stosowne pozwolenie.
2.Klasy, grupy korzystające z hali lub pomieszczeń przyległych, wchodzą na halę wyłącznie z opiekunem.
3.Rodzice wraz z dziećmi, które mają zajęcia na obiekcie hali, oczekują na zajęcia na korytarzu przed stołówką
szkolną i są wprowadzani i wyprowadzani z hali przez nauczyciela, wychowawcę lub prowadzącego zajęcia.
4.Uczniowie mający zajęcia w budynku szkolnym korzystają z wejścia/wyjścia znajdującego się w szkole ( obok
szatni ) - zakazuje się przechodzenia przez obiekt hali sportowej.
5. Na zajęcia wchodzimy w sposób kulturalny, nie zagrażający bezpieczeństwu wszystkim jego użytkownikom.
6. Zajęcia grup szkolnych ( osób niepełnoletnich ) odbywają się wyłącznie w obecności nauczyciela (instruktora,
trenera, pełnoletniego opiekuna ).
7. Prowadzący zajęcia oraz uczestnicy odpowiadają za stan czystości i porządku w hali, szatniach i pomieszczeniach
sanitarnych ( po zajęciach w/wym. pomieszczeniach należy zostawić ład i porządek )
8.Po dzwonku ( rozpoczęcie lekcji ) uczniowie muszą ustawić się przed wejściem na korytarz do pomieszczeń
sportowych ( przerwy w szkole ), na płytkach ( przerwy na boisku ) i być przygotowanym do rozpoczęcia lekcji
( wyłączone telefony komórkowe, zakończenie konsumpcji i innych zachowań, które zakłócają proces lekcyjny ).
9. W części treningowej wszystkich użytkowników obowiązuje czyste obuwie sportowe.
10. Obowiązkiem korzystających z hali i innych pomieszczeń sportowych jest:
a) pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni ,
b) założenie odpowiedniego stroju sportowego – koszulka, spodenki, dresy ( uczniowie zgodnie z ZWO ) oraz
założenia właściwego zmiennego obuwia sportowego – tzn. czystego, niepozostawiającego śladów podczas
użytkowania hali ( jasna podeszwa ),
c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, fair-play oraz ogólnie przyjętych norm kulturalnego zachowania
d) zgłaszanie nauczycielowi, opiekunowi grupy wszystkich urazów i złego samopoczucia,
e) natychmiastowe informowanie nauczyciela o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i urządzeń sportowych
f) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za obiekt.
11.Ponadto uczniowie podczas zajęć :
- nie mogą posiadać przy sobie żadnych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu własnemu i współćwiczących
(łańcuszki, pierścionki, zegarki, kolczyki itp.) oraz żuć gumy; - uczniowie niećwiczący na lekcji WF wchodzą
w obuwiu zmiennym i w czasie lekcji przebywają w sektorze ze swoją klasą. Biorą adekwatny do stanu zdrowia
udział w lekcji a na polecenie nauczyciela wykonują czynności organizacyjno- porządkowe,
-nie wnoszą na część sportową hali: jedzenia, picia, zeszytów, książek, czasopism, telefonów komórkowych lub
innych urządzeń elektronicznych ( rzeczy wartościowe można zdeponować u nauczyciela przed wejściem do szatni ),
-w przypadku wniesienia telefonów lub innych urządzeń elektronicznych, nauczyciel zgodnie z Kodeksem Ucznia
§ 3 pkt.5 e-g zabiera telefon lub inne urządzenie elektroniczne i przekazuje do sekretariatu szkoły. Telefon
komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne odbierają z sekretariatu szkoły rodzice lub prawni opiekunowie
dziecka. W przypadku nagrywania dźwięku lub obrazu przez ucznia na terenie szkoły, bez zgody nauczyciela lub
Dyrektora Szkoły, fakt ten może być zgłoszony na policję.
- nie opuszczają samowolnie miejsca ćwiczeń podczas zajęć ( każde wyjście może odbywać się po uzyskaniu zgody
od nauczyciela prowadzącego zajęcia ).
12. Należy szanować sprzęt i urządzenia znajdujące się w hali sportowej. Każde zauważone zniszczenie należy zgłosić
prowadzącemu zajęcia lub obsłudze hali sportowej. Stosowana będzie odpowiedzialność finansowa wobec osób
umyślnie dokonujących aktów wandalizmu.
13.Dużurni uczniowie odpowiadają za pozostawienie porządku w szatni ( w przypadku bałaganu, sami ją sprzątają ).
14.Po zajęciach ( po podstawowych zabiegach higienicznych, przebraniu się ) uczniowie pozostają na korytarzu przy
szatniach – czekają na dzwonek – nauczyciel zezwala na wyjście, podczas przerw obiadowych nauczyciel
odprowadza jedzących pod stołówkę szkolną.
15. Zabrania się przebywania na terenie obiektów sportowych osobom nie mającym w danym czasie lekcji WF lub
innych zajęć w tymże obiekcie ( przebywanie osób wyłącznie za zgodą prowadzącego zajęcia ).
16.Wszyscy interesanci gabinetu lekarskiego i stomatologicznego są zobowiązani do korzystania z odpowiedniego
ciągu komunikacyjnego i wyjścia z hali natychmiast po opuszczeniu gabinetów.
17.Prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w hali lub szatni.

Warunkiem udziału w zajęciach wychowania fizycznego i innych zajęciach sportowych na hali jest podpisanie oświadczenia o
zapoznaniu się z niniejszymi regulaminami. W przypadku nie przestrzegania przez uczniów niniejszego regulaminu ( Regulamin
Obiektu, Szkolnego Regulamin Hali Sportowej ) zostaną wyciągnięte konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Obiektu oraz
Szkolnym Regulaminem Hali Sportowej na rok szkolny 2011/2012:
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