
Regulamin korzystania z Gminnej Hali  

Sportowo – Widowiskowej w Maniowach 
 
 
 

Administrowanie Gminn ą Halą Sportowo - Widowiskow ą 
 

§ 1 

Gminna Hala Sportowo - Widowiskowa jest administrowana przez Urząd Gminy Czorsztyn 
z/s w Maniowach. 
 

§ 2 

1. Z Gminnej Hali Sportowo - Widowiskowej moŜna korzystać: 
- w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 21:00 
- w soboty, niedziele i święta w godzinach od 9:00 do 20:00 

2. Czas korzystania z Gminnej Hali Sportowo - Widowiskowej moŜe zostać wydłuŜony, 
jeśli zajdzie taka potrzeba. 

 
§ 3 

1. W dniach, kiedy odbywają się zajęcia szkolne tj. od poniedziałku do czwartku w 
godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w piątki od godz. 8 do godz. 12.00, Gminna Hala 
Sportowo – Widowiskowa w Maniowach jest udostępniania w pierwszej kolejności 
dzieciom i młodzieŜy uczącej się w placówkach oświatowych Gminy Czorsztyn dla 
realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego. 

2. W pozostałym czasie Gminna Hala Sportowo - Widowiskowa udostępniana jest innym 
osobom i podmiotom indywidualnie lub grupom zorganizowanym. 

3. Osobom i podmiotom, o których mowa w ust. 2 Gminna Hala Sportowo - Widowiskowa 
moŜe być udostępniana równieŜ w czasie określonym w ust. 1 jeśli nie jest w tym 
czasie wykorzystywana dla realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie wychowania 
fizycznego. 

 
§ 4 

1. Gminna Hala Sportowo – Widowiskowa jest udostępniana odpłatnie i nieodpłatnie. 

2. Nieodpłatnie Gminną Halę Sportowo - Widowiskową udostępnia się: 

- dla realizacji przez placówki oświatowe Gminy Czorsztyn zajęć dydaktycznych  
w zakresie wychowania fizycznego, 

- dla imprez organizowanych przez Gminę Czorsztyn, 
- na potrzeby zajęć sportowych organizowanych przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
- dla osiągnięcia celów promocyjnych Gminy Czorsztyn. 

3. W pozostałym zakresie Gminną Halę Sportowo - Widowiskową udostępnia się 
odpłatnie. 
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§ 5 

Wójt Gminy Czorsztyn decyduje o wyborze i zawarciu stosownej umowy z osobą lub firmą, 
której moŜe powierzyć administrowanie obiektem. 

 
§ 6 

Do zadań osoby, o której mowa w § 6 naleŜy między innymi: 
• egzekwowanie postanowień Regulaminu od osób korzystających z Gminnej Hali 

Sportowo - Widowiskowej, 
• udostępnianie obiektu uŜytkownikom, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, 
• organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, 
• utrzymywanie porządku na terenie obiektu oraz w jego bezpośrednim otoczeniu 

(parking, tereny zielone), 
• maksymalizowanie przychodów z tytułu wynajmu obiektu oraz dbałość o utrzymywanie 

kosztów funkcjonowania hali na moŜliwie niskim poziomie, 
• inne zadania określone w umowie. 

 
Opłaty za korzystanie z Gminnej Hali Sportowo – Wid owiskowej 

 
§ 7 

1. Wysokość opłat za korzystanie z Gminnej hali sportowo – widowiskowej wynosi: 

Za całą halę 70,- zł netto za godzin ę 

1/3 płyty głównej 25,- zł netto za godzin ę 

Wynajęcie hali na imprezy inne ni Ŝ 
sportowe 

100 zł netto za godzin ę, za kaŜdą nast ępną 
rozpocz ętą godzin ę – 60 zł netto 

UKS, LKS i Towarzystwa sportowe, 
Zrzeszenia Sportowe maj ące swoj ą 

siedzib ę na terenie Gminy Czorsztyn 
ZniŜka 50% od ceny netto za ka Ŝdą godzin ę 

 
2. Koszt wynajęcia hali na organizację zawodów szczebla wojewódzkiego, 

międzywojewódzkiego, ogólnopolskiego lub międzynarodowego uzgadniany jest 
kaŜdorazowo między organizatorami zawodów, a Wójtem Gminy Czorsztyn. 

 
3. Godzina, za którą wnosi się opłatę to czas od chwili wejścia na halę do chwili wyjścia  

z hali plus 15 minut na moŜliwość skorzystania z prysznica. Po tym czasie zostanie 
naliczona dodatkowa opłata w wysokości 10 zł netto za kaŜde dodatkowe 5 minut 
przebywania w szatni. 

 
4. Do cen podanych w niniejszym Zarządzeniu naleŜy doliczyć 22% podatku VAT. 
 
5. Podane w § 1 opłaty obowiązują do dnia 31.12.2008 roku. Wysokość opłat, jakie będą 

obowiązywać od 1 stycznia 2009 roku zostanie określona odrębnym Zarządzeniem 
Wójta Gminy Czorsztyn. 

 
Prawa i obowi ązki u Ŝytkowników 

 
§ 8 

1. Korzystanie z Gminnej Hali Sportowo - Widowiskowej odbywa się tylko i wyłącznie za 
zgodą administratora obiektu. 
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2. Grupy zorganizowane korzystające z Hali Sportowo - Widowiskowej odbywają zajęcia 
według ustalonego rozkładu zajęć.  

3. Zajęcia grupowe w hali z dziećmi i młodzieŜą mogą odbywać się tylko pod opieką 
uprawnionego nauczyciela, trenera-instruktora zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami i wymogami.  

4. Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za 
właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.  

5. Prowadzący zajęcia kaŜdorazowo przed ich rozpoczęciem dla zachowania 
bezpieczeństwa winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, 
z którego będzie korzystał i w przypadku zauwaŜenia usterek zgłosić ten fakt 
administratorowi obiektu lub innej upowaŜnionej osobie.  

6. Po zakończeniu zajęć urządzenia i sprzęt sportowy, z którego korzystano, w naleŜytym 
stanie technicznym winny być umieszczone w miejscu do tego przeznaczonym.  

7. W czasie organizowanych zawodów, turniejów lub innych imprez masowych itp. 
organizator odpowiedzialny jest takŜe za przestrzeganie przepisów niniejszego 
Regulaminu i instrukcji obowiązujących na hali oraz za zabezpieczenie w porozumieniu 
z administratorem obiektu słuŜb porządkowych i opieki lekarskiej. 

 
§ 9 

Warunkiem korzystania z obiektu jest wniesienie stosownej opłaty, chyba Ŝe obiekt 
udostępniany jest nieodpłatnie. 
 

§ 10 

1. Dzieci i młodzieŜ do lat 18 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osób 
pełnoletnich. 

2. Zajęcia grup szkolnych bądź innych grup zorganizowanych dzieci i młodzieŜy do lat 18 
powinny odbywać się pod nadzorem nauczyciela (instruktora, trenera). 

 

§ 11 

Z Gminnej Hali Sportowo - Widowiskowej nie mogą korzystać osoby: 
• których stan wskazuje na spoŜycie alkoholu lub innych środków odurzających, 
• z przeciwwskazaniami lekarskimi. 

 
§ 12 

Obowiązkiem kaŜdego uŜytkownika Gminnej Hali Sportowo - Widowiskowej jest: 
• zapoznanie się przed wejściem na teren hali i korzystaniem z jej boisk, sal, urządzeń 

lub innych proponowanych uŜytkownikom usług, z niniejszym Regulaminem i 
instrukcjami uŜytkowania; 

• pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni, 
• załoŜenie właściwego obuwia sportowego (czystego, niepozostawiającego podczas 

uŜytkowania obiektu zabrudzeń, rys, uszkodzeń), 
• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń 

i przyrządów sportowych, 
• utrzymanie czystości i porządku na terenie hali Sportowo - Widowiskowej oraz szatni, 
• podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub osobie będącej 

administratorem obiektu. 
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Odpowiedzialno ść i kary 
 

§ 13 

1. Przebywając w Gminnej Hali Sportowo - Widowiskowej nie wolno: 

• palić papierosów, spoŜywać alkoholu, stosować środków odurzających, 

• korzystać ze sprzętu i urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

2. Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp. 
pozostawione w szatni – Gmina Czorsztyn ani osoba, której powierzono 
administrowanie nie ponoszą odpowiedzialności, za wyjątkiem depozytu złoŜonego w 
wyznaczonym miejscu.  

3. Gmina Czorsztyn ani osoba, której powierzono administrowanie nie ponoszą 
odpowiedzialności za zagubione na terenie obiektu przedmioty lub dokumenty.  

4. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposaŜenia obiektu, sprzętu, elementów stałych, 
osoby odpowiedzialne ponoszą odpowiedzialność materialną w wysokości 100% 
wartości szkody.  

5. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. naleŜy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi 
lub obsłudze obiektu.  

6. Administrator obiektu moŜe kontrolować wszystkie zajęcia odbywające się na Gminnej 
Hali Sportowej, w razie stwierdzenia uchybień moŜe zakazać korzystania z Gminnej 
Hali Sportowej. 

7. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego Regulaminu, w 
razie braku dobrowolnego opuszczenia obiektu, będą usuwane z terenu Gminnej Hali 
Sportowej. 

8. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania zasad niniejszego regulaminu  
i obowiązujących na obiekcie instrukcji, Gmina Czorsztyn oraz administrator nie 
ponoszą odpowiedzialności.  

9. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Hali Sportowo – Widowiskowej naleŜy 
kierować do Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-436 
Maniowy, tel 018 275 00 70 e-mail: gmina@czorsztyn.pl. 

 
 


