Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Prezesa Zarządu ZAMG GM Kłodzko Sp. z o.o. w Kłodzku

Nr 5/2018 z dnia 23.07.2018 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ
na terenie OŚRODKA SPORTU I REKREACJI w KŁODZKU
przy ul. Kusocińskiego 2 w Kłodzku
1. Zarządcą Hali Sportowej na terenie OSiR w Kłodzku przy ul. Kusocińskiego 2 w Kłodzku
jest: Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o. w
Kłodzku z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 29 w Kłodzku.
2. Hala sportowa czynna jest od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 7:00 do 22:00,
za wyjątkiem sezonu letniego ( miesiące: lipiec, sierpień ).
3. Hala sportowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć sportowych, zawodów i turniejów
sportowych, treningów sekcji sportowych, zajęć rekreacyjnych oraz innych imprez
zorganizowanych lub dopuszczonych przez Zarządcę Hali.
4. Korzystanie z hali odbywa się w oparciu o harmonogram zajęć.
5. Ćwiczenia i zajęcia na hali mogą odbywać się wyłącznie w zmiennym obuwiu sportowym
na miękkich, płaskich spodach.
6. Korzystając z hali; widzowie i kibice zobowiązani są do zachowania porządku i czystości
oraz stosowania się do poleceń obsługi obiektu.
7. Zabrania się odbijania piłki od ścian.
8. Korzystający z hali ponoszą pełną odpowiedzialność za powstałe w trakcie korzystania
z obiektu szkody, oraz odpowiadają za przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu.
9. Zarządca hali sportowej nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu w tym na
widowni, szatniach dla zawodników, płyty głównej, ciągach komunikacyjnych, itp.
10. Zarządca hali sportowej nie odpowiada za wypadki powstałe na terenie obiektu.
11. Wszystkich przebywających na hali sportowej uprasza się o przestrzeganie przepisów BHP
oraz p/poż.
12. Szczegółowe warunki korzystania z hali należy uzgodnić z Kierownictwem i pracownikami
OSiR.
13. Korzystanie z Hali Sportowej odbywa się w oparciu o cennik, stanowiący Zał. Nr 2 do
Zarządzenia Prezesa Zarządu ZAMG GM Kłodzko Sp. z o.o. w Kłodzku Nr 5/2018 z dnia
23.07.2018 r.
14. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowanie Hali Sportowej można zgłaszać
bezpośrednio do kierownictwa OSiR i pracowników obsługi.

