
REGULAMIN 
korzystania z hali sportowej 

w Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Żuławskiej 

w Nowym Dworze Gdańskim 

 

 

 

1. Hala Sportowa w Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze 

Gdańskim, zwana dalej Halą jest przeznaczona do zajęć wychowania fizycznego               

i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów placówki, zajęć i rozgrywek 

sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych. 

2. Hala Sportowa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00- 20:00 

3. Z Hali Sportowej  mogą korzystać: 

a) grupy zorganizowane (złożone z osób pełnoletnich) 

b) osoby indywidualne, wyłącznie pełnoletnie 

c) osoby niepełnoletnie, wyłącznie pod opieką Najemcy, który ponosi za niech 

odpowiedzialność. 

4. Zabrania się korzystania z Hali Sportowej przez osoby: 

a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków 

odurzających, 

b) z przeciwskazaniem lekarskim 

5. Osoby korzystające z Hali Sportowej zobowiązane są do: 

a) pozostawiania okryć zewnętrznych i obuwia w szatni, 

b) zakładania stroju sportowego i czystego obuwia sportowego (nie pozostawiającego 

podczas użytkowania Hali Sportowej śladów), 

c) przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie używania przyrządów sportowych 

będących na wyposażeniu Hali. 

d) utrzymania czystości i porządku na terenie Hali, w szatniach i pomieszczeniach 

sanitarnych. 

6. W Hali Sportowej nie wolno: 

a) palić papierosów, spożywać napojów alkoholowych, stosować środków odurzających 

b) wnosić i używać opakowań i innych przedmiotów ze szkła, 

c) wnosić i używać sprzętu nie będącego sprzętem sportowym, 

d) wprowadzać zwierząt 

e) wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszowej oraz bramkach do piłki 

ręcznej, 



f) uruchamiać urządzeń elektrycznych znajdujących się na Hali, 

g) korzystać z urządzeń i wyposażenia w sposób zagrażający bezpieczeństwu. 

7. Wstęp na Halę dozwolony jest wyłącznie za okazaniem umowy. W czasie rozgrywek      

i zawodów sportowych, za zgodą organizatora. 

8. W czasie zawodów organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów niniejszego 

regulaminu i jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających 

z Hali. 

9.  Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze 

Gdańskim lub osoba przez niego wskazana upoważniona jest do kontroli zachowania 

osób korzystających z obiektu. W razie stwierdzenia niszczenia mienia lub zachowania 

zagrażającego zdrowiu uczestników lub publiczności ma prawo natychmiast przerwać 

zajęcia lub zawody oraz nakazać opuszczenie Hali. 

10. Za szkody, wypadki oraz inne zdarzenia powstałe w czasie korzystania z Hali Sportowej 

odpowiedzialność ponosi Najemca 

11. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze 

Gdańskim i obsługa Hali sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie Hali Sportowej mają obowiązek 

podporządkowania się ich decyzjom. 

12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za  przedmioty wartościowe pozostawione 

w szatniach. 

13. Wynajem pomieszczeń Hali Sportowej odbywa się z przyjęciem zasad pierwszeństwa 

dla klubów sportowych i organizatorów zbiorowych, pod warunkiem, że złożą swoje 

podania u dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi  Żuławskiej w Nowym 

Dworze Gdańskim wraz z określeniem terminów, najpóźniej do 30 sierpnia każdego 

roku  na kolejny rok szkolny. 

14. Regulamin podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie 

internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze 

Gdańskim. 

Dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego 
      im. Ziemi Żuławskiej 
          Marian Kwoczek 


