
Regulamin wynajmowania pomieszczeń sali gimnastycznej  

w Szkole Podstawowej nr 1  im. Kardynała Bolesława Kominka   

w Kątach Wrocławskich 

 

1. Pomieszczenia sali gimnastycznej wynajmuje oraz określa zasady odpłatności 

dyrektor szkoły. 

2. Wszystkie osoby korzystające z sali gimnastycznej mają obowiązek posiadania 

czystego obuwia sportowego  o miękkiej jasnej podeszwie (obuwie halowe). 

3. Uczniowie w ramach planowanych zajęć SKS i UKS korzystają z sali nieodpłatnie   

(dotyczy uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w 

Kątach Wrocławskich). 

4. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając obuwie   i ubranie                            

w należytym porządku. W czasie przebywania młodzieży w sali gimnastycznej 

szatnia powinna być zamknięta. Młodzież nie uczestnicząca czynnie nie może 

przebywać w czasie zajęć w szatni.  

5. Osoby zainteresowane wynajęciem pomieszczeń sali gimnastycznej zwracają się do 

Dyrektora Szkoły na piśmie. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie 

przedstawiciela - kierownika grupy, który reprezentuje grupę i personalnie ponosi 

odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodne z regulaminem. 

6. Osoby wynajmujące (przedstawiciele) podpisują umowę określając termin zajęć oraz 

inne zasady korzystania z sali.  

7. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialność prawną ponosi osoba 

organizująca zajęcia (trener, opiekun, kierownik grupy). Obowiązkiem tej osoby jest 

każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń sali pod względem 

bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast zgłoszone pracownikom 

szkoły. Szkoła nie odpowiada za urazy fizyczne uczestników wynikłe podczas gry 

lub wykonywania ćwiczeń. 

8. Za zniszczenia wynikłe podczas zajęć odpowiada kierownik grupy, trener, opiekun.  

Osoba ta przebywa cały czas z uczestnikami zajęć prowadząc je zgodnie z 

porozumieniem. Koszty napraw ponosi osoba z którą podpisano umowę. 

9. Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawianych rzeczy 

osobistych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.  

10. Uczestnicy zajęć mają obowiązek punktualnego zgłaszania się na zajęcia. Osoby nie 

posiadające, odpowiedniego obuwia lub przychodzące po ustalonym terminie nie 

będą wpuszczane do obiektu szkolnego.  

11. W obiektach szkolnych nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów, zażywać 

narkotyków. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą 

wpuszczane do obiektu szkolnego.  

12. Wejście do obiektu jest otwierane na 10 minut przed planowanymi zajęciami. Jest to 

czas przeznaczony na przygotowanie się do zajęć sportowych (patrz pkt.4 

regulaminu). 

13. Wejście do sali gimnastycznej odbywa się wyłącznie w obecności kierownika grupy, 

opiekuna, trenera dzieci i młodzieży. 



14. Wynajmujący wyłącza możliwość korzystania przez najemcę z ruchomego                 

(tzn. nie zamontowanego na stałe) wyposażenia sali gimnastycznej stanowiącego 

własność wynajmującego oraz nagłośnienia sali gimnastycznej, które pozostaje 

wyłącznie do dyspozycji wynajmującego. 

15. Wysokość opłat za wynajęcie sali gimnastycznej od 01 września 2013 r. do 30 

czerwca 2013 r. w celu prowadzenia zajęć sportowych wynosi 60 zł za godzinę 

zegarową.  

16. Opłatę należy dokonać do dnia 20 każdego miesiąca zgodnie z ilością 

wykorzystanych godzin zajęć sportowych na konto podane    w umowie. 

17. W zakresie spraw nie unormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje 

dyrektor szkoły. 

 
                              Wchodzi w życie z dniem 01.09.2013 r. dyrektor szkoły Lidia Reps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


