
REGULAMIN 

HALI LEKKOATLETYCZNO-SPORTOWEJ Z BIEŻNIĄ TARTANOWĄ 

PRZY UL. ŁÓDZKIEJ 19 

 

1. Hala Lekkoatletyczno-sportowa z bieżnią tartanową oraz z zapleczem socjalnym i widownią przy 

ul. Łódzkiej 19 stanowi własność Miasta Kalisza, administrowaną przez Ośrodek Sportu, 

Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. 

2. Hala lekkoatletyczno - sportowa przeznaczona jest przede wszystkim do: 

 rozgrywania meczy sportowych, 

 odbywania treningów i prowadzenia zajęć rekreacyjnych, 

 przeprowadzania imprez estradowych, 

 prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego przez szkoły, 

 prowadzenia innych zajęć i imprez wynikających ze statutu. 

3. Administrator umożliwia korzystanie z hali w godzinach 7.00 - 22.00. 

4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania 

się do uwag administratora. 

5. Z hali lekkoatletyczno-sportowej mogą korzystać: szkoły, kluby sportowe, organizacje społeczne i 

stowarzyszenia będące pod nadzorem trenera, nauczyciela lub instruktora, oraz osoby 

indywidualne. 

6. Osoby biorące udział w zajęciach mogą wchodzić na halę tylko w obuwiu zmiennym sportowym. 

7. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie hali jedynie pod opieką osób dorosłych. 

8. Za osoby niepełnoletnie korzystające z hali odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie. 

9. Za  bezpieczeństwo  osób  biorących  udział  w  zajęciach  odpowiada prowadzący  zajęcia. Osoba  

odpowiedzialna  za  grupę  jest  zobowiązana każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do 

sprawdzenia stanu technicznego hali. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący 

zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o 

zaistniałym fakcie osobę dyżurującą z ramienia administratora. 

10. Opiekun grupy  jest  zobowiązany do  pouczenia  swoich  podopiecznych  o zasadach korzystania                

z hali. 

11. Zajęcia sportowe odbywają sie tylko zgodnie z harmonogramem korzystania z hali. Samodzielne 

przedłużanie zajęć jest niedozwolone. 

12. Uczniowie/zawodnicy oczekujący na przybycie trenera i po zakończonych zajęciach zobowiązani są 

przebywać przed wejściem do hali.  

13. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest przybyć 10 minut przed ich rozpoczęciem, celem pobrania 

kluczy od szatni oraz odpowiedniego sprzętu sportowego, przejmując tym samym pełną 

odpowiedzialność za stan pomieszczeń oraz sprzętu. 

14. Urządzenia i sprzęt sportowy winien być wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Osoby 

niszczące/uszkadzające sprzęt sportowy oraz urządzenia, w które jest wyposażona hala, ponoszą 

odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

15. Osoby, które nie uczestniczą w treningu sportowym, lub na zajęciach rekreacyjnych mogą 

przebywać na hali tylko za zgodą administratora. 

16.  Za bezpieczeństwo  korzystających  z hali podczas  zawodów  sportowych oraz turniejów 

odpowiada organizator imprezy.  



17. Zajęcia na hali odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym z administratorem.  

18. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na hali w celu przeprowadzenia imprez 

sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek międzyszkolnych, okresowych prac konserwacyjnych, itp. 

19. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z hali zgodnie z ich 

przeznaczeniem zabrania się: 

    a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, 

    b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem hali, na przykład 

         rower, motorower, deskorolka, rolki, itp. 

    c) niszczenia urządzeń sportowych, 

    d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

    e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu, 

    f ) zaśmiecania, 

    g) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

    h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

    i ) wprowadzania zwierząt, 

    j)  korzystania z hali bez zgody administratora. 

20. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach lub na 

terenie hali. 

21. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z 

terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania na drogę postępowania w sprawach 

wykroczeń. 

22. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora. 

23. Kontakt do administratora: nr telefonu 62 767-10-08. 

 

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA 

1. Należy określić faktyczny stopień zagrożenia dla życia i zdrowia osób przebywających na hali. 

2. Po wystąpieniu zagrożenia na hali, należy niezwłocznie opuścić teren. 

3. W razie konieczności należy powiadomić odpowiednie służby oraz administratora hali. 

4. Zabezpieczyć teren. 

 

 

 


