
REGULAMIN PORZĄDKOWY HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ 
przy ul. Botanicznej 22 w Nowej Soli 

  
1. Hala Widowiskowo- Sportowa jest własnością Gminy Nowa Sól - Miasto, administrowana przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Soli. 
  

2. Hala sportowa z zapleczem jest przeznaczona do zajęd i rozgrywek sportowych oraz imprez 
sportowo rekreacyjnych. 
  

3. Warunkiem korzystania z hali jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu. 
 

4. Hala sportowa czynna jest od poniedziałku do niedzieli 
a. w dni robocze od 08:00 do 22:00 
b. w soboty i niedziele i święta w godzinach uzależnionych od potrzeb 

  

5. Z hali sportowej korzystad mogą: 
a. dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, 
b. kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, 
c. zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem instruktora lub wskazanej osoby 

odpowiedzialnej, 
d. osoby fizyczne 
e. osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z 

przewidzianym udziałem publiczności. 
  

6. Grupy dwiczebne wchodzą do hali pod opieką nauczycieli lub trenerów prowadzących zajęcia z 
uwzględnieniem wcześniej ustalonego harmonogramu. Przed przystąpieniem do zajęd, prowadzący 
powinien sprawdzid stan techniczny używanego sprzętu a ewentualne usterki zgłosid obsłudze. 
  
7. Wejście i korzystanie z hali odbywa się za zgodą gospodarza obiektu, za korzystanie z hali 
sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. 
 

8. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny bezwzględnie podporządkowad się 
wskazówkom i uwagom gospodarza obiektu. 
  

9. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do sprawdzenia i pozostawienia po każdym korzystaniu z hali, 
porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych. 
  

10. W części sportowej hali obowiązuje strój sportowy i obuwie halowe. /jasna podeszwa/  
Użytkownicy hali sportowej zobowiązani są do wykorzystywania jej wyposażenia zgodnie 
z przeznaczeniem. 
  

11. Do hali nie mogą wchodzid osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod 
wpływem działania środków odurzających a także z przeciwwskazaniami lekarskimi. 
  

12. Przebywającym na terenie obiektu hali sportowej nie wolno: 
a. wnosid i używad sprzętu mogącego stwarzad zagrożenie materiałów i narzędzi 

niebezpiecznych, 
b. wprowadzad rowerów, 
c. wprowadzad psów i innych zwierząt, 
d. wieszad się na obręczach i konstrukcjach do gier zespołowych, 
e. korzystad z urządzeo elektrycznych znajdujących się w hali sportowej 
f. wchodzid na drabinki bez polecenia prowadzącego zajęcia, 
g. biegad po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzad zagrożenia narażającego siebie i innych na 

utratę zdrowia lub kalectwo. 
 



13. W czasie organizowanych imprez, zawodów, zajęd sportowych, lekcji wychowania fizycznego 
organizator jest zobowiązany przestrzegad przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za 
zapewnienie bezpieczeostwa korzystających z hali. 
  
14. Gospodarz hali może kontrolowad wszystkie zajęcia pod kątem przestrzegania regulaminu 
porządkowego a w razie stwierdzenia uchybieo zakazad korzystania z hali. 
 

15. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach administrator nie ponosi 
odpowiedzialności. 
 

16. W czasie masowych imprez organizator jest zobowiązany przestrzegad przepisów regulaminu oraz 
jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeostwa korzystających z hali sportowej zgodnie z ustawą 
z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeostwie imprez masowych (Dz.U. z 2009 r. Nr62 poz. 504). 
 

17. W przypadku organizacji na hali imprezy masowej miejscami nieprzeznaczonymi dla publiczności 
są następujące miejsca: 
- pomieszczenia techniczne (wentylatorownia, magazyny), 
- szatnie, hol dla zawodników, pomieszczenia biurowe, 
 

18. Koszty napraw zniszczonego mienia hali ponosi osoba odpowiedzialna za uszkodzenia lub 
organizator imprezy masowej czy zajęd, podczas których one nastąpiły. 
 

19. Korzystającym z hali oraz kibicom na widowni zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających 
bezpieczeostwu osób tam przebywających, a w szczególności: 

a. palenia tytoniu, 
b. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, 
c. przebywania osób nietrzeźwych lub pod wpływem środków odurzających, 
d. wchodzenia na płytę boiska w trakcie imprezy, 
e. wnoszenia i używania sprzętu mogącego stwarzad zagrożenie, 
f. rzucania na parkiet jakichkolwiek przedmiotów. 

  

20. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp 
i p.poż. 
  

21. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszad nauczycielowi, trenerowi oraz 
obsłudze obiektu., w wyniku zaistniałych okoliczności zostanie sporządzony protokół powypadkowy. 
  

22. W sprawach skarg, wniosków i zażaleo należy zwracad się do Dyrekcji MOSiR 
   
 

Dyrektor MOSiR 
 


