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I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Administratorem hali jest Klub Sportowy AZS Wrocław Akademickiego Związku Sportowego we
Wrocławiu, ul. Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław.
2. Przed wejściem na halę należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem oraz instrukcjami
użytkowania i obsługi sprzętu sportowego oraz stosować się do ich zapisów.
3. Hala jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 22:00, sobota-niedziela 7:00 – 20:00.
4. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie hali zobowiązane są podporządkować się przepisom
regulaminu oraz poleceniom obsługi. Teren hali obejmuje halę, szatnie i pozostałą infrastrukturę.
5. Na terenie hali jak i w jej sąsiedztwie obowiązuje zakaz:
- palenia tytoniu, spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających
substancji;
- przebywania w stanie nietrzeźwym;
- wprowadzania zwierząt;
- poruszania się na terenie obiektu „Gem” na rowerze, rolkach, deskorolkach i innym podobnym
sprzęcie;
- uszkadzania lub niszczenia boisk, budynków, budowli i innych rzeczy znajdujących na terenie obiektu
„Gem”;
- wnoszenia i spożywania jedzenia;
- gry w okularach;
- wstępu z gumą do żucia;
- używania kleju do piłek;
- zaśmiecania terenu obiektu;
- zakłócania porządku;
- wnoszenia na teren hali materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności takich jak: butelki,
puszki, kubki itp. wykonanych z kruchego pękającego lub twardego materiału, materiałów
pirotechnicznych, zapalających.
6. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów BHP.
II. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI WIELOFUNKCYJNEJ
1. Użytkownikiem hali sportowej mogą być:
a) grupy szkolne pod opieką osoby prowadzącej zajęcia
b) grupy studenckie pod opieką osoby prowadzącej zajęcia
c) grupy zorganizowane
d) klienci indywidualni (osoby pełnoletnie).
2. Hala jest powszechnie dostępna. Zajęcia odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.
3. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do wykorzystywania jej w sposób odpowiadający
przeznaczeniu i przy przestrzeganiu obowiązującego regulaminu, przepisów prawa w zakresie organizacji
imprez masowych, ochrony przeciw pożarowej, bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony mienia.
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4. Za bezpieczeństwo osób korzystających z hali sportowej odpowiedzialni są opiekunowie grup
i prowadzący zajęcia.
5. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są do zmiany obuwia w szatni na obuwie sportowe z białą
podeszwą (lub inną nie pozostawiającą śladów i rys).
6. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest utrzymanie porządku i czystości na jej terenie,
w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych i ciągach komunikacyjnych.
7. Obsługa techniczna obiektu montuje i demontuje dodatkowe wyposażenie hali tj. słupki i siatki do
siatkówki, badmintona, stoły do tenisa stołowego.
8. Użytkownicy hali są zobowiązani do jej opuszczenia na 5 minut przez zakończeniem rezerwacji. Czas
ten jest przeznaczony na montaż i demontaż dodatkowego wyposażenia hali przez obsługę techniczną
obiektu.
9. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia oraz występujących zagrożeniach należy
natychmiast powiadomić obsługę obiektu.
10. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno wieszać się na obręczach i konstrukcji
przeznaczonej do gry w piłkę koszykową.
11. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi, osobie
odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć lub obsłudze hali sportowej.
12. Uprawiać sport na hali sportowej nie mogą osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi.
13. Na terenie hali sportowej zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania
zagrożeń narażając siebie i innych na utratę zdrowia i kalectwo.
14. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach personel hali sportowej nie ponosi
odpowiedzialności.
15. Korzystający z hali ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację obiektu.
Jednocześnie są zobowiązani do zgłaszania wyrządzonych szkód pracownikowi obsługi.
16. W razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu osób przebywających
w hali sportowej, należy postępować zgodnie z zasadami ewakuacji obiektu i bezwzględnie stosować się
do poleceń osoby prowadzącej w danej chwili zajęcia lub osób odpowiedzialnych za akcję ewakuacyjną.
17. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej są zobowiązane do podporządkowania się
nakazom obsługi.
18. Korzystający z hali zobowiązani są do używania strojów sportowych. Korzystający ma obowiązek
opuścić halę sportową nie później niż 30 minut po zakończeniu zajęć.
19. Upoważnieni pracownicy Klubu Sportowego „AZS Wrocław” mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a
w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z hali sportowej.
20. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu
ośrodka „Gem” niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania
administracyjnego.
21. Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor obiektów Klubu Sportowego „AZS Wrocław”.
22. Regulamin obowiązuje od 01.09.2018 r.

