
ZZAASSAADDYY  KK OORRZZYYSSTTAANNII AA  
ZZ  HHAALL II   WWII DDOOWWII SSKK OOWWOO  --  SSPPOORRTTOOWWEEJJ  

PPRRZZYY  ZZEESSPPOOLL EE  SSZZKK ÓÓŁŁ   OOGGÓÓLL NNOOKK SSZZTTAAŁŁ CCĄĄCCYYCCHH    
WW  RRZZEEPPII NNII EE  

1. Hala widowiskowo - sportowa jest administrowana przez Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Rzepinie.  

2. Hala sportowa otwarta jest:  
• od poniedziałku do piątku-w godz.8.00-21.00  
• w soboty i  niedziele na czas organizowanych  zajęć, imprez, zawodów sportowych  
3. W godzinach od 8.00 do 14.30.00 hala sportowa wykorzystywana jest przede wszystkim na 

realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej 
się. 

4. Po zakończonych lekcjach wychowania fizycznego hala jest wykorzystywana na szkolne 
zajęcia pozalekcyjne zgodnie z harmonogramem opracowywanym corocznie w pierwszym 
tygodniu września 

5. W godzinach popołudniowych obiekt udostępniany jest osobom fizycznym i grupom 
zorganizowanym.  

6. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą kierownictwa w oparciu o harmonogram.  
7. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.  
8. Z hali sportowej korzystać mogą:  
• dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela  
• kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera  
• grupy zorganizowane, których liczebność powinna być dopasowana do charakteru zajęć   
• zakłady pracy, instytucje, organizacje  
• osoby fizyczne  
• dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich  
9. Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby:  
• których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków 

odurzających  
• z przeciwwskazaniami lekarskimi.  
10. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:  
• pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni  
• założenia właściwego obuwia sportowego - tzw. "halówek" (czystego, nie 

pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.)  
• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych 

znajdujących się w wyposażeniu hali  
• utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach 

sanitarnych  
• podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników 

odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.  
11. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:  
• palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających  
• wnosić i używać sprzętu niesportowego  
• wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej  
• korzystać z wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali sportowej  
12. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów 

regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali 
sportowej.  
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13. Zajęcia grup szkolnych i innych korzystających z hali sportowej mogą odbywać się tylko w 
obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczane na 
halę. 

14. Prowadzący zajęcia odpowiada również za stan czystości i porządku w szatniach oraz 
pomieszczeniach sanitarnych  po każdych zajęciach.  

15. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną 
za wyrządzone szkody lub usuwają szkodę na własny koszt.  

16. Kierownictwo obiektów sportowych może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie 
stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z hali sportowej.  

17. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach oraz rzeczy nieoddane do depozytu, 
kierownictwo obiektów sportowych nie ponosi odpowiedzialności.  

18. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń 
narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.  

19. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie 
przepisów BHP i p. poż.  

20. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub 
obsłudze obiektu.  

21. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane 
z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę 
postępowania w sprawach o wykroczenie.  

22. 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.  

23. Kierownictwo hali sportowej zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian harmonogramu 
wynajmu. 

24. Zmiany stawek za wynajem hali sportowej wprowadzane są zarządzeniem Burmistrza  
Rzepina, nie częściej jak raz w roku. 

25. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga wcześniejszego powiadomienia 
zainteresowanych stron oraz podania zmian do wiadomości publicznej. 

26. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do kierownictwa hali sportowej.  
 

Hala może być wykorzystywana tylko na cele sportowe, rekreacyjne, 
widowiska i imprezy kulturalne. Nie wynajmuje się hali na zabawy, 

dyskoteki, wesela itp. Dotyczy również innych pomieszczeń  
 
Wynajmu hali widowiskowo - sportowej dokonuje się na podstawie 
przedstawionych informacji: 
1. Osoba indywidualna wynajmująca pomieszczenia sportowe powinna przedstawić następujące 
dane:  

• imię i nazwisko osoby wynajmującej  
• aktualny adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer telefonu kontaktowego  
• cel wynajmu ( charakter zajęć ) 
• szczegółowy termin wynajmu (należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia, w których 

odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć) 
• szczegółowe dane (imię i nazwisko, rodzaj uprawnienia, telefon kontaktowy)osoby 

uprawnionej do prowadzenia zajęć z grupą  
2. Kluby, instytucje czy zakłady pracy powinny szczegółowo zaznaczyć:  

• imię i nazwisko osoby reprezentującej wynajmującego  
• pełną nazwę wynajmującego  
• adres klubu, instytucji czy zakładu pracy  
• cel wynajmu ( charakter zajęć ) 
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• szczegółowy termin wynajmu (należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia, w których 
odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć)  

• należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za grupę korzystającą z hali wraz z numerem 
telefonu kontaktowego  

• szczegółowe dane (imię i nazwisko, rodzaj uprawnienia, telefon kontaktowy)osoby 
uprawnionej do prowadzenia zajęć z grupą  

  

Odpłatność za korzystanie z hali widowiskowo - sportowej 
1. Ustala się, że wynajmujący dokonuje wpłaty gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Rzepinie 
lub przelewem na konto BS Rzepin 28 8371 0009 0001 8119 2000 00 10 i przed wejściem na 
obiekt okazuje uprawnionej osobie potwierdzony dowód wpłaty (przelew).  
2. Do korzystania z hali widowiskowo - sportowej, jej urządzeń oraz sprzętu sportowego 
uprawnione są osoby, które dokonały opłaty według obowiązującego cennika i przestrzegają 
ustalonych zasad w regulaminie.  
3. W razie uzasadnionej nieobecności wynajmującego pomieszczenia na hali: 
- zwracamy 100% wpłaty w przypadku nieudostępnienia wynajmowanych pomieszczeń hali z winy                      
administratora, 
- zwracamy 50% wpłaty w przypadku zgłoszenia nieobecności do 7 dni przed terminem wynajmu, 
- zwracamy 30% wpłaty w przypadku zgłoszenia nieobecności od 4 do 2 dni przed terminem 
wynajmu, 
- zwracamy 10% wpłaty w przypadku zgłoszenia nieobecności na 1 dzień przed terminem 
wynajmu, 
 
 

REGULAMIN SIŁOWNI i SALI WIELOFUNCYJNEJ 
(KONFERENCYJNEJ) 
 
Siłownia  oraz sala wielofunkcyjna wykorzystywana  jest od poniedziałku do piątku  w godzinach  
pracy szkoły ( na zajęcia dydaktyczne i pozalekcyjne ) 
  
Warunkiem korzystania z siłowni i sali wielofunkcyjnej na zajęcia pozaszkolne 
jest : 

• obecność osoby uprawnionej do prowadzenia tam zajęć  
• zapoznanie się z poniższym regulaminem i jego przestrzeganie  
• posiadanie aktualnego karnetu lub dowodu uiszczenia jednorazowej opłaty oraz podpisanie 

oświadczenia o stanie zdrowia i zapoznaniu się z poniższym regulaminem (załącznik nr 1).  
1. Grupy szkolne i zorganizowane (do 10 osób) mogą przebywać na siłowni wyłącznie pod 

nadzorem opiekuna, instruktora (nauczyciela wychowania fizycznego), który jest 
odpowiedzialny za porządek i ćwiczenia w podległej mu grupie.  

2. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni tylko w obecności rodziców lub 
prawnego opiekuna.  

3. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować 
się z lekarzem sportowym.  

4. Osoby korzystające z siłowni i sali wielofunkcyjnej nie mogą być pod wpływem alkoholu, 
narkotyków lub innych środków odurzających.  

5. Na terenie siłowni  i sali wielofunkcyjnej zabrania się wnoszenia alkoholu, sterydów, 
narkotyków i innych środków odurzających oraz spożywania jakiegokolwiek posiłku.  

6. Na terenie siłowni i sali wielofunkcyjnej obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.  
7. Ćwiczący powinien mieć ze sobą ręcznik, ubranie sportowe i buty treningowe na zmianę.  
8. Każdy korzystający z siłowni i sali wielofunkcyjnej powinien przebrać się w szatni wskazanej 

przez obsługę hali oraz na czas treningu zamykać swoje wartościowe rzeczy w szafce.  
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9. Kierownictwo siłowni i sali wielofunkcyjnej nie odpowiada za przedmioty wartościowe 
pozostawione w szatni.  

10. Ze względów bezpieczeństwa, czas ćwiczeń nie powinien przekraczać dwóch godzin.  
11. Na sali treningowej nie można krzyczeć, rzucać sprzętem, zachowywać się nieprzyzwoicie.  
12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z siłowni i sali 

wielofunkcyjnej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w 
sprawach o wykroczeniach.  

13. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia siłowni i sali wielofunkcyjnej ponoszą 
odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły.  

14. Kierownictwo obiektu i pracownicy mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie 
stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z siłowni i sali wielofunkcyjnej.  

15. Wyżej wymienione osoby sprawują również ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego 
regulaminu dlatego wszystkie osoby przebywające na terenie siłowni zobowiązane są do 
podporządkowania się ich nakazom.  

16. Podczas ćwiczeń w siłowni i sali wielofunkcyjnej obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.  
17. Zabrania się wykonywania ćwiczeń siedzących i leżących bez podłożonego ręcznika.  
18. Po zakończeniu ćwiczenia należy uporządkować po sobie sprzęt, z którego się korzystało.  
19. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z siłowni w Hali Widowiskowo - Sportowej w Rzepinie 

ma obowiązek zgłosić się do pracownika obsługi w celu zapoznania się z zasadami 
bezpiecznego korzystania z urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń.  

20. Ćwiczenia z wolnymi ciężarami, z wykorzystaniem dużego obciążenia, mogą być wykonywane 
jedynie przy asekuracji minimum jednej osoby.  

21. W przypadku złamania lub zgubienia klucza do szafki należy uiścić opłatę w wysokości 10 
złotych.  

22. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać Koordynatorowi Hali Widowiskowo-Sportowej.  
23. Siłownia może być otwarta w sobotę i niedziele oraz inne święta, jeżeli Hala Widowiskowo - 

Sportowa (lub jej część) została zarezerwowana wcześniej z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem.  

 

Koordynator – Krzysztof Didyk obecny jest na hali w dni powszednie:  
Dni 
tygodnia 

Godziny Prowadzone 
grupy 

Uwagi  

PONIEDZIAŁEK   W czasie lekcji 
oraz 14.30-16.00 
i 19.00 – 21.00 

SKS - LA   

WTOREK  W czasie lekcji 
oraz  14.30-16.00 
 

SKS – LO dz i 
chł. koszykówka 

  

ŚRODA  W czasie lekcji 
oraz  14.30-16.00 
 

SKS - LA    

CZWARTEK   W czasie lekcji 
oraz16.00– 17.30 

SKS – LO dz i 
chł. koszykówka 

  

PIĄTEK   W czasie lekcji 
oraz  14.30-16.00 
 

SKS - LA   

oraz W SOBOTY 
I NIEDZIELE  

 
W  CZASIE 
TRWANIA 
IMPREZ 
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Tabela opłat za korzystanie/wynajęcie hali, sali wielofunkcyjnej lub 
siłowni, innych pomieszczeń / Opłata nie obejmuje kosztów zatrudnienia instruktora, 
trenera, nauczyciela.  

 
 

Lp. Usługa Cena za 
jednostkę 

metodyczną*/ 
godzinę w zł.  

Karnet 
miesięczny**/

roczny*** 

Zniżki 

1. Wynajęcie całej hali ze 
wszystkimi pomieszczeniami 

100/70 300/200 Tak 

2. Wynajęcie boiska głównego z 
szatniami 

70/50 200/150 Tak 

3. Wynajęcie jednego sektora 
(można z szatniami) 

20/15 60/45 Tak 

4. Tenis ziemny 50/30 150/90 Tak 
5. Sala wielofunkcyjna (aerobik, 

taniec, itp.) 
35/20 100/70 Tak 

6. Organizacja imprezy sportowej 
lub kulturalnej 

150/100 
+ ewentualna obsługa 
przez pracowników 

szkoły 

450/300 
+ ewentualna 
obsługa przez 
pracowników szkoły 

Tak 

7. Siłownia 5/godz./osoba 40 (10 wejść) Tak 
 
* - jednostka metodyczna 90 minut 
** - miesięczny karnet 1 raz w tygodniu x 4 tygodnie 
*** - roczny x 10 miesięcy (1 raz w tygodniu x 4 tygodnie) 
 
 

Zniżki w opłatach za korzystanie z hali 
 
Stosuje się następujące zniżki w opłatach:  
Zniżka - 25%  

! Dla stowarzyszeń, organizacji, klubów i grup podpisujących umowę na korzystanie z hali 
na okres co najmniej kwartału, półrocza, roku ( opłata wnoszona jest w ratach 
miesięcznych).  

Nie przysługuje w/w zniżka stowarzyszeniom, klubom lub grupom w przypadku organizowania 
dodatkowych, jednorazowych lub cyklicznych imprez ale w okresie krótszym niż miesiąc. 

Zniżka - 50%: 
! Dla stowarzyszeń sportowych, organizacji, klubów, grup udzielających nieodpłatnej 

pomocy  w organizacji imprez (lub samodzielnie organizujących)  na rzecz szkoły, 
mieszkańców miasta i gminy w wymiarze co najmniej 1 impreza w miesiącu. 

! Dla podmiotów organizujących nieodpłatne zajęcia sportowe dla młodzieży ZSO w 
wymiarze przynajmniej jednej godziny zajęć w tygodniu przez cały okres trwania umowy  
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Zniżka – 60%: 
! Dla nauczycieli ZSO prowadzących odpłatne zajęcia dla młodzieży lub mieszkańców 

Miasta i Gminy Rzepin i podpisujących umowę na okres co najmniej kwartału 
Zniżka – 70%: 

! Dla organizacji pozarządowych posiadających podpisaną umowę z Burmistrzem Miasta I 
Gminy Rzepin na realizację zadań „upowszechniania kultury fizycznej i sportu” w ramach 
Programu Współpracy Gminy Rzepin z Organizacjami Pozarządowymi. 

Powyższe zniżki nie sumują się. 
 
Zwolnione z opłaty za dany okres czasu mogą zostać: 

! stowarzyszenia, organizacje, kluby, grupy udzielające pomocy finansowej, rzeczowej lub 
organizacyjnej dla ZSO, Radom Rodziców działającym przy ZSO, Uczniowskiemu 
Klubowi Sportowemu przy ZSO w wysokości przekraczającej kwotę pełnej opłaty za 
korzystanie z hali za  dany okres czasu 

 
Bezpłatnie hala udostępniana jest w celu organizacji: 

• imprez szkolnych,  
• zawodów sportowych wynikających z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego,  
• zawodów organizowanych przez szkołę,  
• zawodów, imprez, festynów organizowanych przez szkołę, instytucje samorządowe 

(Miasta i Gminy Rzepin),  organizacje pozarządowe działające w ramach Programu 
Współpracy Gminy Rzepin: dla mieszkańców miasta i gminy 

• zawodów, imprez, festynów charytatywnych 
 
Wpisowe 
Organizatorzy imprez lub turniejów sportowych mogą pobierać wpisowe przeznaczone na 
sfinansowanie: zakupu pucharów, dyplomów i innych nagród, kosztów sędziowskich, kosztów 
wynajmu hali itp. 
 
Opłaty za bilety 
Dopuszcza się pobieranie opłat za bilety przez organizatorów imprez niekorzystających  ze zniżek i 
zwolnień z opłat za halę widowiskowo-sportową. 


