
 

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ 
PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 246 W SZCZECINIE 

 
HALA SPORTOWA Z MATAMI DLA SZTUK WALKI 

 
1. Teren i urządzenia obiektu stanowią własność Gminy Miasta Szczecin i są zarządzane przez   

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji z siedzibą w Szczecinie przy ul. Władysława 
Szafera 7. 

2. Podstawą korzystania z hali sportowej jest zawarta umowa po wcześniejszym pisemnym 
złożeniu zamówienia. 

3. Do hali sportowej wolno wejść tylko w obecności osoby prowadzącej zajęcia (trenera, 
instruktora)   na określoną grafikiem godzinę. 

4. Poszczególne treningi należy każdorazowo odnotować w zeszycie treningów. 
5. Prowadzący zajęcia są zobowiązani do przestrzegania godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć   

określonych grafikiem wykorzystania  hali sportowej. 
6. Wynajęcie hali sportowej obejmuje korzystanie z pomieszczeń socjalnych i sanitarnych 

(szatnie, natryski, w.c. ) stanowiących zaplecze obiektu. 
7. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do organizowania zajęć i przestrzegania regulaminu 

obiektu  oraz dbania o bezpieczeństwo osób ćwiczących. 
8. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany przed treningiem do obejrzenia mat oraz innego 

sprzętu i powiadomienia o ich ewentualnym uszkodzeniu - zniszczeniu personelu MOSRiR lub 
wpisu tego faktu do zeszytu treningów. 

9. Za przedmioty wartościowe, pieniądze, sprzęt elektroniczny, pozostawione w hali sportowej   
MOSRiR nie ponosi odpowiedzialności. 

10. Z szafek metalowych znajdujących się na terenie obu szatni mają prawo korzystać wszyscy    
trenujący w hali sportowej wg poniższych zasad: 

a) po wejściu do szatni i zajęciu szafki na czas treningu należy ją zabezpieczyć własną 
kłódką, 

b) po zakończonym treningu i zabraniu rzeczy z szafki należy ją pozostawić pustą, czystą 
i otwartą. 

11. Prowadzący zajęcia odpowiedzialny jest za właściwe wykorzystanie obiektu oraz za porządek  
w czasie trwania treningu, zawodów sportowych lub staży wewnętrznych. 

12. Zarządca określa, iż zgodnie z wymogami bezpieczeństwa w hali sportowej może przebywać  
jednocześnie max 50 osób. 

13. W hali sportowej zabrania się: 
a) gry w piłkę, 
b) wchodzenia w obuwiu na salę treningową, 
c) wchodzenia trenujących na maty bez trenera/instruktora, 
d) wejścia osób postronnych bez zgody trenera lub obsady MOSRiR (dotyczy wszystkich    

           pomieszczeń), 
e) przebywania osób pod wpływem środków odurzających lub substancji  

psychotropowych, 
f)  używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa oraz obrażania innych osób, 
g)  sprzedawania towarów i przeprowadzania zbiórek bez zezwolenia, 
h)  rozniecania ognia, 
i)  palenia tytoniu, 
j)  picia alkoholu lub przebywania w obiekcie osób w stanie nietrzeźwym, 
k) wprowadzania zwierząt. 

14. Wejście i przebywanie w hali sportowej oznacza bezwzględne podporządkowanie się   
              regulaminowi jak również zarządzeniom Zarządcy obiektu. 

15. Regulamin ogłasza się poprzez jego wywieszenie. 

                                                                                                                  


