REGULAMIN OGÓLNY HALI SPORTOWEJ
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach
Postanowienia ogólne
1. Hala sportowa znajduje się w obiekcie o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR) w Piekarach
usytuowanym na terenie Centrum Edukacyjnego Radosna Nowina 2000 w Piekarach. Centrum
Edukacyjne Radosna Nowina 2000, Piekary 2, 32-060 Liszki (zwane dalej CERN) jest jednostką
organizacyjną – oddziałem Fundacji im. ks. Siemaszki w Krakowie (zwana dalej Fundacją).
2. Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Piekarach, w tym m.in. Krytą pływalnią zarządza Zarząd Fundacji przy
kontroli Rady Fundacji, za pomocą wyłącznie wykwalifikowanych pracowników, upoważnionych do
wydawania poleceń użytkownikom /klientom/ obiektu (zwanych dalej pracownikami Fundacji) .
3. Hala sportowa (zwana dalej halą) czynna jest codziennie w godzinach od 7.00 do 23.00, przy czym
wejście ostatnich klientów /użytkowników/ przewidziane jest maksymalnie do godz. 21.30. Możliwe są
sezonowe zmiany godzin funkcjonowania hali. W takim przypadku upoważnieni pracownicy OSiR
informują o tym klientów/użytkowników/.
4. Zasady funkcjonowania hali w OSiR oraz prawa i obowiązki korzystających z niej osób, reguluje niniejszy
Regulamin.
5. Hala znajduje się w budynku OSiR. Prowadzą do niej dwa odrębne ogólnodostępne wejścia,
zlokalizowane w okolicach końców budynku OSiR w Piekarach od strony wewnętrznej.
6. Na całym terenie CERN – w tym także w budynkach OSiR – znajduje się system monitoringu wizyjnego
wraz z zapisem nagrań z kamer, który może być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności
użytkowników /klientów/, którzy nie stosują się do regulaminów oraz instrukcji obowiązujących w CERN
oraz OSiR. Ponadto Fundacja oświadcza, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienarażający dóbr
osobistych oraz godności użytkowników CERN, w tym także studia, a zapis nagrań jest właściwie
zabezpieczony i archiwizowany.
7. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć na terenie studia oraz CERN dozwolone jest wyłącznie po
wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Fundacji.
8. Osoby znajdujące się na terenie hali są zobowiązane podporządkować się poleceniom pracowników
Fundacji lub pracownikom delegowanych do pracy w OSiR, a także pracownikom pełniących dyżury na
hali OSiR.
9. Fundacja może czasowo ograniczyć wejście klientów na halę oraz na teren OSiR (jak i CERN) z powodu
osiągnięcia maksymalnej ilości osób korzystających, tudzież innych okoliczności uzasadniających
podjęcie takowych decyzji (w tym m.in. awarii, wypadków itd.).
10. Na terenie hali w OSiR zabrania się jakiejkolwiek działalności gospodarczej, w tym zarobkowej. A w
szczególności zabrania się działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania
ulotek, sprzedaży towarów oraz prowadzenia szkoleń. Wyjątek od tej zasady stanowi działalność
gospodarcza w wynajętych pomieszczeniach lub działalność doraźna prowadzona na warunkach i na
podstawie określonej w indywidualnej, czasowej i pisemnej zgodzie organów statutowych Fundacji tj.
Zarządu po uprzedniej konsultacji z Radą Fundacji, udzielonej w sposób dyskrecjonalny maksymalnie na
okres 1 roku kalendarzowego, z możliwością wydania wielokrotnie ponownej indywidualnej zgody przez
organy Fundacji na następne okresy roczne.

§1
Korzystanie z hali sportowej odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i w zakresie
uzgodnionym z Zarządem Fundacji.

§2
Jednostką wyznaczającą czas korzystania z hali jest Tura użytkowa wynosząca 30 min.

§3
1. Korzystanie z hali sportowej możliwe jest wyłącznie po podaniu do wiadomości Zarządu Fundacji danych
osobowych, w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego i nr dowodu
tożsamości.
2. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są posiadać dowody tożsamości które wskazali zgodnie z
punktem 1 niniejszego regulaminu.

3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z hali wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

§4
1. Zarząd Fundacji wykorzystuje obiekt w sposób nienaruszający dokonanych wcześniej z korzystającymi
ustaleń z wyłączeniem przypadków określonych w punkcie 2.
2. W razie ważnej i pilnej potrzeby wykorzystania hali sportowej do realizacji podstawowych celów dla
których została przeznaczona Zarząd Fundacji może wykorzystać obiekt zgodnie z potrzebami, chociażby
naruszało to uprzednie ustalenia z korzystającymi. W takim przypadku świadczenie korzystających z tytułu
najmu obiektu podlega zwrotowi o tyle o ile nie mieli oni możliwości pełnego skorzystania z obiektu zgodnie
z dokonaną rezerwacją.

§5
Korzystający z hali sportowej są zobowiązani do przestrzegania na jej terenie porządku publicznego i
poszanowania innych osób.

§6
Na terenie hali sportowej i obiektu, do którego przynależy, zabrania się spożywania napojów alkoholowych,
palenia tytoniu, oraz używania innych środków odurzających, pod groźbą kary prawem przewidzianej oraz
pod groźbą bezterminowej odmowy prawa wstępu na teren obiektu.

§7
1. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są do zachowania czystości i dbałości o jej stan techniczny. W
szczególności korzystający zobowiązani są do korzystania z hali sportowej, zgodnie z jej przeznaczeniem i w
sposób nie prowadzący do powstania szkody, lub jej groźby.
2. Korzystanie z hali sportowej jest możliwe wyłącznie w zamiennym i czystym obuwiu sportowym,
przeznaczonym dla jej nawierzchni.

§8
1. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu.
2. W razie wypadku oraz innego zdarzenia zagrażającego życiu, lub zdrowiu korzystających z obiektu, każdy
z korzystających jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia odpowiednich służb oraz
administratora obiektu lub upoważnionej przez niego osoby.

§9
1. Korzystający z hali sportowej odpowiadają za jej stan z chwili ukończenia korzystania z obiektu. W
szczególności korzystający zobowiązani są do niezwłocznego zgłoszenia Zarządowi Fundacji lub
upoważnionej przez niego osobie, nieprawidłowego stanu obiektu, zastanego przed rozpoczęciem
korzystania z niego.
2. W przypadku zauważenia na terenie hali sportowej i obiektu do którego przynależy szkody lub innego
zdarzenia stanowiącego naruszenie niniejszego regulaminu, lub obowiązującego prawa korzystający są
zobowiązani do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Zarząd Fundacji lub upoważnioną przez
niego osobę.
3. Korzystający z obiektu, który nie spełni obowiązków nałożonych punktami 1 i 2 niniejszego paragrafu,
pomimo iż miał ku temu możliwości, odpowiada solidarnie ze sprawcą za wyrządzone szkodę.
4. Grupa zorganizowana odpowiada solidarnie za szkodę wyrządzona przez osobę wchodzącą w jej skład.

§ 10
W przypadku poważnego, bądź notorycznego naruszania przez korzystającego z obiektu przepisów prawa,

lub postanowień niniejszego regulaminu, Zarząd Fundacji, lub osoba przez niego upoważniona, lub inni
korzystający, mogą żądać opuszczenia przez niego obiektu.

§ 11
Zabroniony jest wstęp na teren hali sportowej i obiektu, do którego przynależy, osób których stan wskazuje
na spożycie alkoholu, lub innych środków odurzających, a także osób, które swym zachowaniem naruszają,
lub w przeszłości dopuściły się naruszenia przepisów prawa, bądź postanowień niniejszego regulaminu na
terenie obiektu.

§ 12
Przepisy końcowe
1. Niewłaściwe zachowanie w stosunku do personelu obiektu jest naruszeniem niniejszego Regulaminu i
pociąga za sobą sankcje, aż do odmowy prawa korzystania z obiektu.
2. Wobec osób, które wielokrotnie bądź w sposób rażący naruszyły postanowienia niniejszego Regulaminu,
może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu na teren obiektu. Zastosowanie zakazu
poprzedzone zostanie ostrzeżeniem, wystosowanym przez obsługę obiektu.
3. W sprawach spornych, ostateczną decyzję podejmuje Zarządzający lub osoba przez niego upoważniona.
4. Skargi i wnioski należy zgłaszać u Zarządzającego lub wpisywać do Książki Skarg i Wniosków, znajdującej
się w kasie obiektu.
5. O innych sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decydują ogólne przepisy prawa.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony.

