
 

 

REGULAMIN DLA OSÓB I ZESPOŁÓW KORZYSTAJĄCYCH 

Z HALI SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 388 im. Jana Pawła II 

ul. Deotymy 25/33 w Warszawie 

Warszawa 1 09 2017 r. 

§ 1 

1. Hala sportowa służy do prowadzenia programowych lekcji wychowania fizycznego  
i zajęć na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 388, rozgrywek sportowych oraz innych imprez  
rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.  
2. Wykorzystanie hali sportowej do celów poza programowych wymaga uzyskania  
pisemnej zgody Dyrektora Szkoły.  
3. Hala nie jest powszechnie dostępna, a zajęcia w hali odbywają się według ustalonego  
harmonogramu.  
4. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą Dyrektora Szkoły w oparciu  
o harmonogram oraz niniejszy regulamin.  
5. Wejście na teren Hali w godzinach 07:00 do 16:10 innych osób niż zawodnicy pod opieką trenera, a 
w szczególności publiczności zawodów jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą Dyrektora Szkoły, a w 
wypadku kiedy publiczność to osoby niepełnoletnie wejście na teren Hali jest możliwe  pod opieką 
Trenera drużyny której są to kibice po wcześniejszej zgodzie Dyrektora Szkoły  
6. W dni powszednie w godzinach od 07:00 do 16:10 sale gimnastyczne udostępnione  
są przede wszystkim na realizacje zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania  
fizycznego dla szkół podstawowych, średnich.  
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb szkół i placówek Dzielnicy Wola.  
7. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom  
zorganizowanym po zawarciu pisemnej umowy i na warunkach w niej zawartych.  
8. Dyrektor Szkoły oraz Kierownik obiektów sportowych, pracownicy merytoryczni i obsługa hali 
sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu, a wszyscy nauczyciele 
tutejszej szkoły oraz grupy pozaszkolne korzystające z hali sportowej zobowiązani są do 
przestrzegania zarządzeń Dyrektora Szkoły oraz poleceń Kierownika obiektów sportowych.  
8. Uczniowie i inne osoby ćwiczące bezwzględnie podporządkowują się decyzjom nauczyciela lub 
osoby prowadzącej zajęcia, co jest niezbędnym warunkiem ich bezpieczeństwa na zajęciach 
wychowania fizycznego. Na hali sportowej można przebywać tylko w obecności nauczyciela 
wychowania fizycznego lub innej osoby uprawnionej do prowadzenia zajęć.  
9. Na płycie hal sportowych oraz Sali Judo:  

• Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 388 przebywają wyłącznie pod opieką nauczyciela  
prowadzącego zajęcia,  

• Grupy zorganizowane ze szkół, ośrodków, klubów i organizacji sportowych  
znajdują się pod opieką trenera,  

• Osoby niezrzeszone wynajmujące określone sektory wyłącznie  
w wyznaczonym sektorze i czasie 

• Kibice przebywają wyłącznie podczas rozgrywek sportowych na trybunach.  
 
10. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane  
są do podporządkowania się ich decyzjom i zarządzeniom Szkoły Podstawowej nr 388.  
 

§ 2 

1. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty według stawek wynegocjowanych  
i ustalonych w umowie. Od opłat zwolnione są grupy działające w ramach statutowej  



 

 

i opiekuńczej działalności Szkoły Podstawowej nr 388 oraz w ramach bezpłatnych działań na rzecz 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 388.  
2. Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo do zmiany stawek wynajmowania hali  sportowej oraz 
prawo do zmian harmonogramu wynajmu z uwagi na organizacje imprez szkolnych Szkoły 
Podstawowej nr 388 lub współorganizowaną przez Szkołę Podstawową nr 388, imprezy lub turnieju 
organizowanych przez Dzielnicę Wola lub m.st. Warszawę 
3. Zmiana stawek wymaga  podpisania Aneksu do Umowy,  
4.  Zmiana  harmonogramu wymaga powiadomienia NAJEMCY nie później niż na 2 dni przed 
planowaną zmianą. NAJEMCY po dokonaniu zmiany harmonogramu przysługuje inny termin ustalony 
wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 388 lub  zawarcie ANEKSU do Umowy w celu wystawienia Faktury 
Korygującej.  

 

§ 3 

1. Z hali sportowej mogą korzystać:  

• dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,  

• grupy zorganizowane, których ilość nie może przekroczyć 30 osób,  

• zawodnicy klubów i ośrodków sportowych oraz sekcji sportowych pod  
nadzorem instruktorów lub trenerów,  

• osoby fizyczne wymienione w umowie najmu,  

• osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez  
sportowych z udziałem publiczności ( z wyłączeniem godzin pracy szkoły zgodnie z § 1 pkt. 5 ) 

 
2. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:  

• pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia zewnętrznego w szatni,  

• .używania strojów sportowych oraz właściwego obuwia sportowego - tzw.  
"halówki" (czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej  
zabrudzeń, rys itp. Założonego przed wejściem na halę w szatni)  

• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych  
znajdujących się w wyposażeniu hali, a o złym samopoczuciu ćwiczącego należy  
niezwłocznie powiadomić nauczyciela lub prowadzącego zajęcia.  

• utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni  
i pomieszczeniach sanitarnych,  

• podporządkowanie się decyzjom nauczyciela i osób prowadzących zajęcia lub  
pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu, co jest niezbędnym  
warunkiem korzystania z obiektu. 

• W przypadku wynajmu komercyjnego oraz porozumień z MOS posiadanie własnych piłek lub 
innego sprzętu drobnego wykorzystywanego na zajęciach  (Szkoła Podstawowa nr 388 nie 
udostępni sprzętu sportowego ) 

 
§ 4 

1. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:  

• zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom zajęć zgodnie z zasadami  

• posiadania na zajęciach własnej apteczki pierwszej pomocy, a przypadku organizacji 
zawodów lub sparingów  i innych imprez sportowych zapewnienie opieki medycznej 

• wymaganymi przy uprawianiu określonej dyscypliny sportowej,  

• punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,  

• utrzymania czystości w obiekcie, na sali gimnastycznej i w szatni, dbanie  



 

 

• urządzenia i sprzęt sportowy,  

• zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,  

• przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych.  

• Posiadanie własnej apteczki Pierwszej Pomocy dla swojej grupy. 
2. Na terenie hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz  
bezwzględnie podporządkowanie się poleceniom pracowników obiektu sportowego  
i prowadzącego zajęcia.  
3. Wszystkie urządzenia znajdujące się na hali sportowej oraz sprzęt do ćwiczeń należy  
wykorzystywać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, a o wszystkich uszkodzeniach  
sprzętu, wyposażenia urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast  
powiadomić pracowników obiektu.  
4. Na terenie sali gimnastycznej oraz w innych pomieszczeniach hali sportowej  
obowiązuje:  

• zakaz samowolnego przebywania na płycie sportowej obu hal,  

• zakaz samowolnego wchodzenia na drabinki oraz inne przyrządy  

• gimnastyczne np. materace, skrzynia, itp.  

• zakaz otwierania okien w szatniach,  

• zakaz opierania się i siadania na grzejnikach i ich obudowach,  

• zakaz uderzania piłkami o ścianę,  

• zakaz spożywania posiłków i napojów.  
5. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni  
są prowadzący zajęcia, podmioty i osoby fizyczne wynajmujące hale lub sektory oraz organizatorzy 
zawodów, imprez sportowych i innych.  
6. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach lub innych miejscach  
Szkoła Podstawowa nr 388 nie ponosi odpowiedzialności.  
7. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie  
przepisów bhp i p.poż.  
8. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi,  
instruktorowi, trenerowi. 
9. Szkoła Podstawowa nr 388 nie zapewnia opieki medycznej grupom przebywającym w ramach  
wynajmu komercyjnego oraz grupą MOS. W przypadku organizacji zajęć na terenie Hali Sportowej 
organizator ma obowiązek we własnym zakresie zapewnić zabezpieczenie medyczne ( osoby do 
udzielania Pierwszej Pomocy ) jak również stosowany sprzęt ( w tym apteczkę Pierwszej Pomocy ) 
10. Szkoła Podstawowa nr 388 nie zapewnia po godzinie 16 10 wsparcia technicznego oraz 
instruktorskiego.  Każda z grup korzystających we własnym zakresie dokonuje niezbędnych korekt 
sprzętu np. wysokości naciągów, koszy,  montażu siatek itp. 
 

§ 5 

1. Zabrania się wnoszenia na halę sportową:  

• wszelkich napojów,  

• jedzenia,  

• wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów,  

• środków lub substancji wpływających na układ nerwowy lub uważanych  
za niebezpieczne, w tym papierosów, e papierosów , narkotyków, innych używek i dopalaczy. 
 

 
 
 
2. Ponadto zakazuje się:  

• wchodzić na salę gimnastyczną bez zezwolenia,  



 

 

• konsumpcji,  

• bezwzględny zakaz żucia gumy,  

• wnosić i używać sprzętu nie sportowego,  

• wprowadzania lub wnoszenia na teren hali i boisk oraz parkingu zwierząt, z wyjątkiem 
zwierząt które posiadają odpowiednie certyfikaty lub zezwolenia do pracy z ludźmi, za zgodą 
Dyrektora Szkoły  lub Kierownika obiektów sportowych. 

• wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego  
rodzaju środków odurzających.  

• biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających  
siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.  

• wjazdu na teren Szkoły Podstawowej nr 388 (Szkoła Podstawowa nr 388 nie udostępnia 
miejsc parkingowych w ramach umów komercyjnych, turniejów oraz innych imprez ) 

• blokowania wjazdów oraz dróg ewakuacyjnych w tym parkowania w świetle dróg 
ewakuacyjnych i bram wjazdowych. 

 

§ 6 

1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą  
usuwane z terenu hali sportowej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy  
na drogę postępowania administracyjnego.  
2. Za stan użytego do ćwiczeń sprzętu i urządzeń gimnastycznych odpowiada nauczyciel  
lub prowadzący zajęcia,  
3. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność  
materialną za wyrządzone szkody.  

• za umyślne zniszczenie sprzętu sportowego przez ucznia finansowo  
odpowiadają rodzice, a w przypadku osób wynajmujących zgodnie z zapisem  
w umowie NAJEMCA 

• osoby niszczące sprzęt, urządzenia hali sportowej, nawierzchnie hali ponoszą  
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Wysokość kwoty ustala  
Dyrektor Szkoły, w zależności od kosztów strat.  

• w przypadku uszkodzenia lub zgubienia klucza do szatni należy uiścić opłatę  
w wysokości 50 złotych na konto Szkoły Podstawowej nr 388.  

 
4. Dyrektor Szkoły i Kierownik hali sportowej może kontrolować i obserwować  
wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień nieprzestrzegania punktów  
regulaminu - zakazać korzystania z hali sportowej w trybie natychmiastowym.  
5. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym  
REGULAMINEM i bezwzględnego przestrzegania go.  
6. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Dyrektora Szkoły  
lub Kierownika hali sportowej.  

§ 7 

1. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej muszą odbywać się w obecności 
nauczyciela, instruktora lub trenera. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 388 na nauczyciela 
wychowania fizycznego oczekują na terenie szkoły na pierwszym piętrze przed małą salą 
gimnastyczną. Do hali wchodzą pod opieką nauczyciela lub trenera.  

2. W czasie zajęć i zawodów organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów  
regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających  



 

 

z hali sportowej.  
3. Za zachowanie grupy na terenie hali odpowiada:  

• uczniów Szkoły Podstawowej nr 388– nauczyciel prowadzący lekcję lub zastępujący go  
w ramach podstawowych zajęć edukacyjnych,  

• osoby korzystające z zajęć w ramach programu „otwarte sale sportowe”  
i „otwarte obiekty sportowe” – nauczyciel-instruktor, który w ramach umowy  
zobowiązany jest do prowadzenia zajęć,  

• grupy zorganizowane z innych szkół, ośrodków sportowych Dzielnicy Wola –  
trener prowadzący zajęcia,  

• osoby niezrzeszone uczestniczące w ramach umowy – osoba upoważniona  
wskazana w umowie lub  NAJEMCA 

• w przypadku imprez i wynajmów komercyjnych NAJEMCA 
 

4. Klucze do pomieszczeń mogą pobierać z pokoju kierownika hali osoby upoważnione,  
potwierdzające pobranie i zdanie czytelnym podpisem.  
5.Każdy uczestnik zajęć komercyjnych oraz  ma obowiązek pobrania kluczyka do szafki z recepcji 
potwierdzając ten fakt wpisem do rejestru: nr kluczyka, parafkę oraz skrócone dane najemcy. Za 
pozostawione w szatni cenne przedmioty lub pieniądze Szkoła Podstawowa nr 388 nie ponosi 
odpowiedzialności. Po zakończeniu zajęć zdając kluczyk, uczestnik wykreśla się z ewidencji. 
6. Uczniowie ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając swoje rzeczy osobiste  
w należytym porządku,  
7. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach  
i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach.  
8. Przed przystąpieniem do zajęć prowadzący winien sprawdzić stan techniczny  
użytkowanego sprzętu – usterki zgłosić pracownikowi hali.  
9. Żadnemu uczniowi ćwiczącemu nie wolno samemu wykonywać ćwiczeń bez  
zezwolenia nauczyciela i właściwej asekuracji.  
10. Po zakończonych zajęciach przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt sportowy należy  
zostawić w miejscu do tego przeznaczonym.  
10. Uczniowie niećwiczący przebywają na trybunach przynależnych do sektora, na  
którym odbywają się lekcje ich klasy. 
 

§ 8 
 

1. Pierwszeństwo przy rezerwacji mają szkoły i ośrodki sportowe Dzielnicy Wola stale  
współpracujące ze Szkołą Podstawową nr 388.  
2. W celu prawidłowego realizowania priorytetów korzystania z hali sportowej  
określonych Regulaminem, zainteresowane szkoły, ośrodki sportowe, uczniowskie  
kluby sportowe i zorganizowane grupy pragnące dokonać rezerwacji wynajmu hali  
na kolejny rok, powinny złożyć swoje zamówienie wraz z wykazem  
wszystkich terminów, najpóźniej do dnia 10 września, a pozostali do dnia 30 września  
każdego roku szkolnego, Kierownikowi Hali Sportowej.  
W przypadku nie zgłoszenia w podanym terminie pozostałe grupy korzystać będą  
w wolnych nie zarezerwowanych terminach.  
3. Warunkiem koniecznym do rezerwacji jest przesłanie zamówienia w formie pisemnej 
zawierającego: kompletne dane przyszłego Najemcy, proponowany czas trwania umowy,  datę 
rozpoczęcia, godziny obowiązywania oraz dyscyplinę sportową.  
 
 

§ 9 

Przepisy nie uregulowane regulaminem mają zastosowanie przepisy ogólne. 


