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Regulamin hali §portowej
na terenie obiektu spońowego przy ul. Malachowskiego 7

aclministłowanego przęz Miejski Ośrodek §_portu i Relłreacji w Łodzi

Aclmirristt:atorem obiek$ jest Miejski Ośrrcdęk Sportu i Rekreacji w Łodzi 90-53ż,

u[. ks. Skqrrrpki21 (zwany datej Ośr"odkiem). Ewentrralne skargi, wnioski i uwagi ,dotyczące

Ńcjono.wania obiektu nńeży zgłaszać do praco,wniltów O§rocllra rta obiękgie lub dO DyreĘi

Ośrodka, tęl t42) 636 85 i7; e-rrtail: §ela,emłiat@,mosir:lodż.pl

I. Regulamin okreś]a zasady wstępu na tęrelr hali sportowej na obiekcię §portovyynr przy
ul. Małaclrowsk,iego 7 arlrninistro\,vanym przez Miejski Ośrodek Spóftu i R"elaeaoji.W Łodzi
orazzasady ko.rzystania z Ilali spońowej ijej urząclzeń.

ż. Korzystający z Flali sportowęi wclrodząc ńil teręń Obiektil akcęptują zapiSy niniejszego
leg daminu i-zobowiązują się ich przestt,zegaĆ orazvryrazają zgodę na ich stosowanie.

3. Krrrzystający z Hali spoltowej vvinni bezwzg!ędrtie stosować się cio tl\^/ag i zaieceri
prac.owrrików Ośro,dka.

4. Hala spottowajest obiekten spoltowytn służącym ogółowi uzytkowllików do r,v;poczynku,
rekreacji i uprawiania spofiów. Na Hali spottowej §ą prowadzono trcuingi, zajęcia
wychowania fi zyczne go, inrprezy spońowe, rekleacyj ne i kulturalr,re,

5. Kolzystanie z Hali sportowej jest odpłatne zgodnie ze §tawkami wskazanynri w ceil_liklr
określonyn w oclpowiedanm Zarządzerriu Prezydenta Miasla Lodzi lrlb nieoclpłat_ne.
zgodŃe z obowiązuj ącynri przepisami prawa.

6, Z HaLi sporlowej w godzinach jęj f,rnkcjonowania mogą korz,y,sJac $upy zorgatrizowane
rvyłącznie pod nadzor:em dpiekuna: tfenet?, instruktorą wychowawey.

7. Korzystanie z HŃ sportówej możli\Ą/e jest po dokonaniu wcześniejszoj rezenvacji
uzgodnionej z pracownikiem obie]<tu:odpowiedzialnym zi lrarmonogfam pfacy Obiektu.

8. Korzy-stający z Hali sBorlowej, w trakcie trwania zajęć zobowiązani są dotnoszenia obuw,ia
i s,troju sportowego.

9. Klricze clo sżatni pobielają opiekunowie grup. Są oni odpowiedzialni za Lzecry
pozostawiorre w §zatniach, jak równi ężzastąn i porządek w szatnlach i sanitariatach,

10" Osoby tawźu-zyszące korzystaj ącyrn z Hali sportowej mogą przebywać jedynie w miejsCaclr

w znaezoTlyc'lt, po_za plytą główrra.

11. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązują przepisy BHP i p,poz.

12, Wsąlrtkie osoby Fzeby}vającę na ierenie Hali sportowej zobowtązans ą do zaohołvzuria
ostrozrrości, zachowywania się w spońb nieza.graZająsy bezpieezeństlvu inrryoh osób,
przestrzegania ogólnie przyjętyclr zasad bezpieczeństwa, norm qpołeeznyĄ regul
zaolrolvania się w miejscąch p,Ńticznych oraz postanowień niniejszego regulaminu.

13. Wszelkie wypadki, a w szczególności te wymagające udzielerria pieiwszej pomocy
przedmedycznej aŃeży niezwłocznie z$aszać opiekunowi gfipy lub pracownikowi
Ośrodka obecuefiu na obiekcie lub innej osobie dozolqiącqi.

14. W mzie rłlpadku, korzystająoy z Hąli sportowej zobowięani są clo bezwzględnego
podporządkowania się pracownikowi Ośrodka lub osobie dowodzącej akcją ratowńczą.

15. Na terenie Flali sportorvej zabrania się:

a) zakłócaniapouądku i spokoju osób korzystąjących z obiektrr;



b) palenia wyrobów tytoniowych, wnoszenia, spożywania olaz przebywania pod wpływenr
napoj ów alkoholorvych orae i.nnych śrq dków o clrlrzaj ącyc h;

4 rzucania p,r,zednriotami, mogącymi stanowić zagrożeńe c{la życta i zdrorvia osób
znaj.dującyeh się na teręnip Flali spoflowej;

d) propagowzuria haseł o treściach obscenicznycĘ wulgarn}ch i ra,sistOwskielr,

nlłwoĘwanią clo wa.lśni natle,narodowoŚciowynr, religijnyrą społecznyrrr, itd.;

e) zanieczyszczania lub zaśmięcania tęrenu hali sportowej w t/,nr tąkżć §Zatrri

i poml eszczsń sanitarnyeh,

f) korzystania zutządzeńFlali sporlowej w sposób niezgoclny zichprzezaąozeniem oraz

ich niszczenia i trszkadzania;

g) wnoszenia broni, anruhicji oraz innyclr niebe.ąiecżnyEh przedmiotóq rnogąeYcli

stanowić ząrożenie dla nrienia oraz życia i zdrowia ludzi;

lr) stosowaó otwarte§o ognia;

. i) rrżywarria sprzętu gaślricząo do innycll celow niżte, do których j ęstplzezrraczafiyi

j) przebywania w miejscach do tego nieprzezr-laczonych.

16, Na teręnie Obięktu spot,fuwego zŁibrania się bez zgody administratora obiekfir:

ą) rtmie§zozania tablic" napisóą ogłoszeń, reklam;

b) dywania sprzętu nagłaśniającego;

c) prowadzenia dzialalrrości gospodarczej.

1?. Korzl,stający z Hali sportowej odpowiadĄją materia}riie za wytządzone szkody na zasądach

okr,eślonycb w przepisadh powszechnie obowiązującyó. w przypadku osób niepeŁnoletrrje.lr

odpowiectzialność za wyrądzone szkody ponoszą ich ptawni opiekunOwie lŃ osoby

sprawujące ngdzór lub stałą pieczę naclrriepeŁro]ęmim.

18. Ośroclek nie ponosi oclpowiedzialności za:

a) niewłaściwe zaehpWariie się o:sób korz}lstającyclr z Hali sportovej;

b) rzeczy pozostawione, zagubione, skradzi one ;

c) szkody na osobie jak i rnieniu r.łyrrikłe podczas korzystania z hali sponowej,

t9. W przypadkrr dostrzeżortia usakoclze.ń ęlemąrtów itttząńzeina terelrie.Hali sportowej każdy

użŃownikjest zobowiązaty nięzwłooznie poinformoiVtió o powyższym fakcie pracownika
l{ali spońowej Lub Dyrektora Ośrodka.

20. Osoby narirsząjące pos{anoWiónia nirriejszego regrńamitrtr lrrb porządek prrb,liczny inogą

zostać rrsunięte ztęrątuHalj sporlówej przez praco.wnikóW lub stużĘ nriejskiei

21.Naruszenie postanoWień regtrlamiirri podlega kalza guywlly okreŚlonej w przepisach

powszećbnie obowiązrrj ących.
ż2. H ,a spofiqwa po§.iada rrrządzenia nronitorąjace widowuię.

Telefouy alarnr.orrye: 112

997 Palicja
998 Pogotowie RatuŃowe
999 Straż Pożama
98ó Straż Miejska
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