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UCHWAŁA NR 68/7/XIII/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z hali widowiskowo-sportowej „PIAST” w Iłowej
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Hala sportowa otwarta jest:
1) w okresie nauki szkolnej (wrzesień-czerwiec) w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od
8:00 do 21:30,
2) w okresie letniej przerwy w nauce szkolnej (lipiec-sierpień) oraz w okresie ferii zimowych w dni robocze
od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 do 13:00
2. Poza godzinami i dniami określonymi w ust. 1, hala może być udostępniona za zgodą administratora.
§ 2. 1. W czasie otwarcia lub udostępnienia hali, administrator wyznacza osoby do obsługi obiektu.
2. Korzystanie z hali odbywa się na podstawie harmonogramu, prowadzonego przez administratora.
§ 3. 1. W dniach nauki szkolnej w godzinach od 8:00 do 15:00 hala sportowa nieodpłatnie udostępniana jest
przede wszystkim na realizację zajęć dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla uczniów
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej oraz Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej.
2. Część główna hali lub jej część a także salka rekreacyjna udostępniana jest nieodpłatnie:
1) grupie co najmniej 6 osób będących mieszkańcami gminy Iłowa;
2) podmiotom nie działającym dla osiągnięcia zysku, mającym swoją siedzibę na terenie gminy Iłowa.
3. Ściana wspinaczkowa oraz salka do ćwiczeń siłowych udostępniana jest nieodpłatnie mieszkańcom
gminy Iłowa.
§ 4. 1. Poza przypadkami określonymi w § 3, hala udostępniana jest odpłatnie.
2. Zasady organizacji imprez regularnych lub okazjonalnych przez zorganizowane i niezorganizowane
grupy osób, określa administrator w drodze zarządzenia.
§ 5. 1. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie hali wyłącznie pod opieką osób dorosłych,
przy czym uczniowie szkół w trakcie zajęć szkolnych muszą przebywać pod opieką nauczyciela.
2. Korzystanie z hali przez kluby i sekcje sportowe powinno odbywać się pod nadzorem uprawnionego
instruktora lub trenera.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz.645 i 1318 oraz z 2014r. poz.
379 i 1072
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3. Grupy osób z zakładów pracy, instytucji, organizacji itp. obowiązane są zgłosić administratorowi osobę
odpowiedzialną za prowadzenie zajęć.
4. Z salki do ćwiczeń siłowych mogą korzystać osoby w wieku co najmniej 16 lat, przy czym osoby
niepełnoletnie mogą korzystać z salki po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
5. Szczegółowe zasady korzystania ze ścianki wspinaczkowej określa administrator hali.
§ 6. Do hali nie mogą wchodzić osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków
odurzających.
§ 7. Wszelkie skaleczenia, zranienia i urazy powstałe podczas korzystania z hali należy niezwłocznie
zgłaszać nauczycielowi, instruktorowi, trenerowi lub innej osobie odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć,
a także obsłudze obiektu.
§ 8. 1. Obowiązkiem osób korzystających z hali jest:
1) pozostawianie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni;
2) używanie do poruszania się po części głównej hali obuwia sportowego z podeszwą nie pozostawiającą
zabrudzeń lub zarysowań powierzchni podłogi;
3) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
4) utrzymywanie w czystości i porządku pomieszczeń hali, a w szczególności części głównej hali, trybun,
pomieszczeń sanitarnych, korytarzy i szatni;
5) wykonywanie poleceń o charakterze porządkowym wydawanych przez osoby prowadzące zajęcia jak
i obsługę obiektu;
6) zgłaszanie wszelkich uszkodzeń sprzętu, urządzeń i wyposażenia osobie prowadzącej zajęcia lub obsłudze
obiektu.
2. Obowiązkiem prowadzącego zajęcia jest:
1) zapoznać uczestników zajęć z regulaminem hali, zasadami bezpieczeństwa i korzystania z obiektu;
2) przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu sprawdzić stan techniczny sprzętu i wyposażenia oraz stan
techniczny i porządek w pomieszczeniach socjalnych.
3. Administrator w razie stwierdzenia naruszeń zasad korzystania z obiektu może wydawać polecenia
o charakterze porządkowym, łącznie z wydaniem zakazu korzystania z hali.
§ 9. Rodzaj udostępnianych pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia hali uzgadniana jest z obsługą obiektu.
§ 10. Przebywającym na terenie hali nie wolno:
1) palić papierosów;
2) zaśmiecać terenu hali;
3) bez zgody obsługi obiektu wnosić i używać własny sprzęt, przyrządy lub przybory sportowe;
4) używać piłek pozostawiających zabrudzenia;
5) wnosić i używać materiały lub narzędzia niebezpieczne dla życia lub zdrowia osób przebywających w hali
jak i zagrażających bezpieczeństwu obiektowi hali;
6) korzystać z urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali niezgodnie z ich przeznaczeniem;
7) prowadzić handel;
8) umieszczać materiałów reklamowo-informacyjnych bez zgody administratora;
9) biegać po korytarzach, schodach oraz swoim zachowaniem stwarzać zagrożenie dla siebie i innych
użytkowników hali.
§ 11. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń dotyczących funkcjonowania hali należy zwracać się do
administratora.
§ 12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawuje administrator i obsługa hali.
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§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Mirosław Wdowiak

