REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ
§ 1 PRZEPISY PORZĄDKOWE
1.

1. Regulamin korzystania z hali widowiskowo-sportowej ( dalej zwana: Halą) jest

regulaminem Areny w rozumieniu Regulaminu Parku Sportowego Złotnicza oraz stanowi jego
część. Regulamin Parku Sportowego jest narzędny względem niniejszego regulaminu, w
przypadku sprzeczności między postanowieniami poszczególnych regulaminów zastosowanie
mają regulacje ujęte w Regulaminie Parku Sportowego Złotnicza.
2.

Hala jest przeznaczona do zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez sportowo-

rekreacyjnych i kulturalnych.
3.

W Hali można organizować masowe imprezy sportowe, kulturalne i rozrywkowe, o których

mowa w §1 pkt 4 Regulaminu Parku Sportowego Złotnicza. Organizatorzy imprez masowych
zobowiązani są do stosowania przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych.
§ 2 ZASADY WSTĘPU NA HALĘ
1. Wstęp na Halę dozwolony jest wyłącznie za okazaniem karty wstępu (biletu) lub umowy. W
czasie zawodów sportowych, za okazaniem karty uczestnictwa w zawodach lub innego
dokumentu upoważniającego do wstępu.
2. Godziny otwarcia i zajęcia na hali odbywają się według wcześniej ustalonego
harmonogramu.
3. Hala udostępniana jest nieodpłatnie na realizację zadań dydaktycznych w zakresie
wychowania fizycznego dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach Miasta Jelenia Góra od
poniedziałku do piątku w godz.7.30-19.00 oraz klubom sportowym i stowarzyszeniom,
które będą korzystały z niej zgodnie ze swoimi założeniami statutowymi.
4. W pozostałych godzinach obiekt udostępniany jest osobom fizycznym i grupom
zorganizowanym.
5. Za korzystanie z hali pobierane są opłaty wg stawki godzinowej zgodnie z obowiązującym
cennikiem zatwierdzonym przez Zarząd Spółki TC.
6. Z Hali mogą korzystać:
•

dzieci i młodzież szkolna, o których mowa w § 2 pkt 3 niniejszego regulaminu, pod

nadzorem nauczycieli i instruktorów,

•

kluby, sekcje i związki sportowe, o których mowa w § 2 pkt 3 niniejszego regulaminu, pod

nadzorem instruktora lub trenera,
zakłady pracy, instytucje, organizacje, osoby, które wykupiły bilet, karnet lub biorą udział w

•

zawodach.
•

Osoby fizyczne i grupy zorganizowane, o których mowa w § 2 pkt 4 niniejszego regulaminu,

w zakresie w jakim nie koliduje to z § 2 pkt 3 regulaminu.
7. Wynajem pomieszczeń Hali Sportowej odbywa się z przyjęciem zasady pierwszeństwa dla
klubów sportowych i organizatorów zbiorowych, pod warunkiem, że złożą swoje podania do
Zarządu Spółki, Koorddynatora Imprez Sportowych wraz z określeniem terminów, najpóźniej do 15
sierpnia każdego roku na kolejny rok szkolny. Podmiotom, wymienionym w § 2 pkt 3 Hala
udostępniona zostanie po akceptacji Prezydenta Miasta Jelenia Góra.
§ 3 ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W HALI SPORTOWEJ
1. Wszystkie osoby przebywające w Hali zobowiązane są do przestrzegania postanowień § 3
pkt 4, 6 i 7 Regulaminu Parku Sportowego
2. Zabrania się korzystania z Hali przez osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu,
znajdujących się pod działaniem środków odurzających lub osoby posiadające
przeciwwskazania lekarskie. W przypadku powzięcia przez pracowników Term Cieplickich,
uzasadnionego podejrzenia naruszenia powyższego zapisu, Termy Cieplickie mają prawo
usunąć osobę naruszającą z terenu Hali.
3. Osoby przebywające na terenie Hali i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w
tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w
obiekcie, a także osoby niestosujące się do niniejszego regulaminu, regulaminów
szczegółowych lub do poleceń służb ratowniczych, porządkowych, pracowników Term
Cieplickich, Instruktora Sportu lub Koordynator ds Imprez Sportowych mogą zostać
usunięte z terenu obiektu przy jednoczesnym uregulowaniu należnych opłat, niezależnie od
ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i/lub cywilnego.
4. Osoby korzystające z Hali Sportowej zobowiązane są do:
•

pozostawiania okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,

•

punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,

•

zakładania stroju sportowego i czystego obuwia sportowego (nie pozostawiającego podczas
użytkowania Hali Sportowej śladów),

przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie używania przyrządów sportowych będących

•

na wyposażeniu Hali,
•

przestrzegania zasad bhp i p/pożarowych,

•

utrzymania czystości i porządku na terenie Hali, w holach, szatniach i pomieszczeniach
sanitarnych.

5.

W Hali Sportowej nie wolno:

•

palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,

•

wnosić i używać opakowań i innych przedmiotów ze szkła,

•

wnosić i używać sprzętu nie będącego sprzętem sportowym,

•

wprowadzać zwierząt,

•

wieszać się na obręczach, konstrukcjach do piłki koszowej, bramach do piłki ręcznej oraz na
wszystkich innych urządzeniach przeznaczenia sportowego znajdujących się na Hali,

•

uruchamiać urządzeń elektrycznych znajdujących się na Hali,

•

korzystać z urządzeń i wyposażenia w sposób zagrażający bezpieczeństwu.

6. Organizator, w szczególności podczas zawodów, jest zobowiązany przestrzegać przepisów
niniejszego regulaminu i jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa osób
korzystających z Hali.
7. Instruktor Sportu/ Koordynator ds Imprez Sportowych lub osoba przez niego wskazana
upoważniona jest do kontroli zachowania osób korzystających z Areny. W razie stwierdzenia
niszczenia mienia lub zachowań zagrażających zdrowiu uczestników lub publiczności ma prawo
natychmiast przerwać zajęcia lub zawody oraz nakazać opuszczenie Hali.
§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Za szkody, wypadki oraz inne zdarzenia powstałe w czasie korzystania z Hali Sportowej
odpowiedzialność ponoszą wyłącznie osoby z niej korzystające.
2. Instruktor Sportu i obsługa Hali sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
Wszystkie osoby przebywające na terenie Hali Sportowej mają obowiązek podporządkowania
się ich decyzjom.
3. Termy Cieplickie odmawiają przechowywania i nie odpowiadają za przedmioty zajmujące zbyt
dużo miejsca, za przedmioty które mają zbyt dużą wartość w stosunku do standardu obiektu
oraz za przedmioty, które zazwyczaj nie bywają wnoszone na teren obiektów sportowych.

4. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz zasady bezpieczeństwa nie będą
mogły korzystać z Hali Sportowej oraz mogą zostać z niej wyproszone.
5. Termy Cieplickie odpowiadają wyłącznie za utratę lub zniszczenie rzeczy wniesionych, które
zostały powierzone obsłudze Hali na przechowanie lub zostały umieszczone w miejscach
wskazanych przez Termy Ciepliskie do tego przeznaczonych, chyba że szkoda wynikła z
właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej, albo gdy powstała z winy
poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła. Przepisy art. 846-852 kodeksu cywilnego
stosuje się odpowiednio.
6. Rzeczy znalezione na terenie Hali należy przekazać wyznaczonemu pracownikom obsługi.
Termy Cieplickie nie przechowują rzeczy przedstawiających znikomą wartość materialną przez
okres dłuższy niż 7 dni.
7. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własną odpowiedzialność
użytkownika. W przypadku przebywania na terenie Areny w okularach korekcyjnych, okulary te
muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
8. Termy Cieplickie nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z
nieprzestrzegania niniejszego regulaminu lub regulaminu Parku Sportowego Złotnicza
9. Regulamin podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie
internetowej Spółki, oraz umieszczenie na tablicy informacyjnej w Hali Sportowej. Każdy
korzystający z Hali Sportowej akceptuje Regulamin bez zastrzeżeń.
10. Parking znajdujący się przy Hali przeznaczony jest wyłącznie dla osób korzystających z Hali.
Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Termy Cieplickie nie zapewniają jakiejkolwiek ochrony lub
monitoringu miejsc parkingowych oraz nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utratę lub
uszkodzenie znajdujących się na parkingu pojazdów mechanicznych, jak również nie
odpowiadają za rzeczy pozostawione na terenie parkingu, zarówno znajdujące się w pojazdach,
jak też poza nimi. Użytkownik pojazdu odpowiada również za wszelkie szkody wyrządzone
Termom Cieplickim I osobom trzecim na terenie parkingu.
11. Telefony alarmowe:
Pogotowie Ratunkowe – 999
Straż Pożarna – 998
Policja – 997

