
REGULAMIN PORZĄDKOWY 
 

DLA KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ  
„SPARTAKU” 

 
§1 

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 
 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie Hali Sportowej „Spartakus” w Grójcu 
      przy ul. Sportowej 16. 
2. Obiekt hali sportowej funkcjonuje w strukturze Grójeckiego Ośrodka Sportu 

„Mazowsze” w Grójcu przy ul. Laskowej 17 
 

§2 
PRZEZNACZENIE 

 
1. Hala Sportowa wraz z zapleczem służy do przeprowadzania imprez sportowych, 

zawodów sportowych, zajęć wychowania fizycznego dla młodzieży Gimnazjum przy 
ul. Polnej 17, zajęć karate, aerobiku, itp. ćwiczeń sportowych. 

2. Czas użytkowania oraz termin korzystania z poszczególnych pomieszczeń i urządzeń 
obiektu musza być uzgodnione z Dyrektorem GOS „Mazowsze” 

3. Umowy zawierane w przedmiocie wykorzystania hali muszą być zgodne z 
powszechnie obowiązującym prawem. 

 
§3 

KORZYSTAJĄCY Z OBIEKTU ZOBOWIĄZANI SA W SZCZEGÓLNOŚCI DO: 
 

a) przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny zajęć. 
b) Użytkowania sprzętu, pomieszczeń i urządzeń zgodnie z przeznaczeniem. 
c) Dbałości o powierzony sprzęt, urządzenia i pomieszczenia na czas zajęć. 
d) Korzystanie z Sali wyłącznie w obuwiu sportowym zmiennym ( obuwie powinno być 

miękkie, nie rysujące, nie barwiące powierzchni podług) 
e) Unikania zbędnego korzystania z energii elektrycznej i wody. 
 

§4 
ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

 
1. Młodzież biorąca udział w zajęciach WF wchodzi na obiekt i uczestniczy w zajęciach 

pod opieką nauczyciela. 
2. Dzieci i młodzież biorąca udział w zajęciach karate, aerobiku, p. nożnej, p. siatkowej, 

p. koszykowej, p. ręcznej, tenisa stołowego i ziemnego lub innych zajęciach 
sportowych, uczestniczą w nich  pod opieka instruktora lub trenera. 

3. Zabrania się przebywania w obiekcie osobom nie uczestniczącym w planowych 
zajęciach. 

 
 
 
 
 



 
 

§5 
ZACHOWANIE NA HALI SPORTOWEJ 

 
1. Każdy kto przebywa na hali sportowej powinien zachowywać się tak aby nie szkodził 

i zagrażał innym. 
2. wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie 

wolnym. 
 

§6 
ZAKAZY 

 
1. Zabrania się wnoszenia na halę i picia napojów alkoholowych, piwa oraz środków 

odurzających. 
2. wnoszenia broni wszelkiego rodzaju, przedmiotów które mogą być użyte jako broń 

lub pociski. 
3. Pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących. 
4. butelek, kubków, dzbanków lub puszek wykonanych z kruchego, pękającego lub 

szczególnie twardego materiału. 
5. Przedmiotów o dużej objętości jak drabiny, stoły, krzesła, skrzynie, walizki. 
6. Fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych. 
7. Drzewców do flag i transparentów. 
8. Instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym. 
9. Zwierząt. 
 

PONADTO ZAKAZUJE SIĘ: 
 

a) Wchodzenia lub przechodzenia przez budowlę i urządzenia nie przeznaczone dla 
powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia, zamknięcia, 
urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy. 

b) Wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów, osób nie biorących 
udziału w  zajęciach (np. sale treningowe, szatnie, pomieszczenia wewnętrzne, 
pomieszczenia służbowe) 

c) Rzucania wszelkimi przedmiotami. 
d) Rozniecania ognia, zapalania fajerwerków. 
e) Sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania  

zbiórek. 
f) Pisania na budynku, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania. 
g) Zaśmiecania obiektu, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów. 

 
W CELU STWORZENIA DZIECIOM I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I 

NAJEMCOM WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA I PRZYJEMNEGO 
SPEDZANIA CZASU W NASZYM OBIEKCIE, NIEODZOWNE JEST 

PRZESTRZEGANIE W/W REGULAMINU 


