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Miejski Ośrodek Spońu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie

REGULAMIN HALI MlEJsKlEJ
przy ul. Twardowskiego 12b w SZCZEC|NlE

Teren i urządzenia obiektu stanowią własność Gminy Miasto Szczecin i są administrowane przez Miejski

ośrodek Spońu Rekreacji i Rehabilitacji z siedzibą w Szczecinie przy ul. Szafera 7

1. podstawą korzystania z hali sportowej zwaną dalej ,,Halą", jest zawarta umowa najmu, po

wcześniejszym pisemnym złożeniu zamówienia.
2. Uczestnicy zajęć mają prawo wejść na halę tylko w obecnoŚci uprawnionej osoby

prowadzącej zajęcia tj. trenera, instru ktora, na uczyciela.

3, osoba prowadząca zajęcia ma obowiązek dopilnować by wszyscy uczestnicy zajęĆ

przebywający na hali posiadali strój sportowy oraz zmienne, czyste obuwie spońowe,

4. Sprzęt wykorzystywany do treningów i innych zajęć sportowych musi byŚ sprawny i czysty,

szczególnie dotyczy to piłek do piłki ręcznej, które muszą być oczysz.czone z pokładów kleju

(żywicy)

5. Za bezpieczeństwo, dyscyplinę i ogólny porządek na hali, w tym w pomieszczeniach

socjalnych (szatnie, natryski), w trakcie trwania zajęĆ, przed jak i po zajęciach, odpowiada

osoba prowadząca zajęcia.
6. osoby prowadzące zajęcia są zobowiązane do ścisłego przestrzegania godzin rozpoczęcia i

za koń czen i a zajęć określonych grafi kie m wyko rzysta n ia h a li.

7. Za wszelkie szkody w mieniu powstałe w trakcie użytkowania hali odpowiedzialnoŚĆ

ponoszą jej użytkownicy.
8. W hali może przebywać maksvmalnie:

o w trakcie rozgrywek sportowych -736 osób na miejscach siedzących na trybunach.

. na imprezach z wykorzystaniem powierzchni parkietu (koncerty, targi, imprezy

okolicznościowe itp.)- 1200 osób;
. imprezy masowe (np. mecze), gdzie widzowie głównie zgromadzeni na trybunach

przewiduje się na ok 800 osób wraz z drużynami przebywającymi na boisku

9. Użytkownicy są zobowiązani przed rozpoczęciem zajęĆ powiadomiĆ personel hali o

zauważonych szkodach w przedmiocie najmu jak i o wszelkich uszkodzeniach sprzętu

sportowego. W przypadku zaniedbania tego obowiązku użytkownicy poniosą

odpowiedzialnóść za zaistniałą szkodę.
10. Użytkownicy hali mają prawo korzystaĆ z szatni według następujących zasad:

. - prowadzący zajęcia pobiera klucze od szatni i zobowiązany jest je zdaĆ po

za kończonych zajęciach,
. _ administrator hali nie odpowiadaza przedmioty wartościowe np. pieniądze, sprzęt

elektroniczny i inne pozostawione w szatniach.

1.1.. Na hali sportowej zabrania się:
. - wnoszenia i spożywania alkoholu lub innych używek, w tym palenia tytoniu,
. - wnoszenia broni i innych przedmiotów mogących stwarzaĆ zagroŻenie,

. - przebywania w stanie po spożyciu alkoholu lub pod działaniem Środków

odurzających,
- wprowadzania zwierząt,
- wprowadzania rowerów,
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Miejski ośrodek spońu Rekreacji i Rehabilitacji w szczecinie

1Ż. W przypadku naruszenia ww. zakazów personel hali ma prawo usunąć użytkownika z hali
bez zwrotu uiszczonych opłat.

13. Wszyscy użytkownicy hali są zobowiązani do przestrzegania ww. regulaminu, natomiast nie
przestrzeganie go spowoduje rozwiązanie umowy najmu.

1"4, W przypadku uczestnictwa w imprezach masowych oraz innych odbywających się na hali,
widzowie, uczestnicy i inne osoby mają obowiązek przestrzegania dodatkowo regulaminu
imprezy masowej opracowanego przez organizatora, i respektować polecenia służb
porządkowych.

15. W trakcie imprez publiczność moze przebywać w miejscach dla niej wyznaczonych.
Miejscami nieprzeznaczonymi dla publiczności są zwłaszcza:

o obszar parkietu, na którym roz8rywane są zawody (w tym strefa przeznaclona dla
zawod ników rezerwowych ),

o pomieszczenia szatni zawodników,
o obszar wydzielony dla służb realizujących imprezę,
. oraz obszary i pomieszczenia nieprzeznaczone dla publiczności.

1,6. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości w stanie
technicznym urządzeń, administrator zabrania korzystania z nich i prosi o niezwłoczne
zawiadomienie osobę dyżurującą lub telefonicznie 519 352 806 - Kierownika Hali Miejskiej.

17, Regulamin ten ogłasza się przez jego wywieszenie, a strony związane z MOSRIR umową,
otrzymują egzemplarz regulaminu po jego podpisaniu
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