
  
 

 Załącznik do Uchwały Nr XXX/282/16 

Rady Miejskiej Karpacza 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ W KARPACZU 

1. Właścicielem Hali Sportowo - Widowiskowej w Karpaczu ( dalej Hala) jest Gmina Karpacz. 
2. Hala jest ogólnie dostępna 
3. Warunki korzystania z Hali określa niniejszy regulamin. 
4. Hala czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-22:00, w soboty i w niedziele w miarę potrzeb zgłoszonych 

pisemnie do właściciela z tygodniowym wyprzedzeniem. 
5. W dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem wakacji, ferii oraz dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 

8.00 do 16.00 hala jest udostępniana w pierwszej kolejności uczniom Zespołu Szkół im. Ratowników Górskich w Karpaczu na 
realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego. 

6. W dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem wakacji, ferii oraz dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 
16.00 do 18.00 hala jest udostępniana w pierwszej kolejności klubom sportowym działającym na terenie Gminy Karpacz 

7. W pozostałych godzinach hala udostępniona jest innym zainteresowanym. 
8. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą właściciela w oparciu o harmonogram zajęć. 
9. W wypadkach szczególnie uzasadnionych, za zgodą właściciela hali, hala może być udostępniana w części w sposób 

umożliwiający jej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. 
10. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do punktualnego rozpoczęcia i zakończenia zajęć. 
11. Za korzystanie z hali  pobierane są opłaty z wyłączeniem podmiotów wymienionych w ust. 5 i 6   niniejszego regulaminu. 
12. W przypadku organizacji na hali wydarzeń organizowanych  przez Gminę Karpacz opłaty nie będą pobierane. 
13. W przypadku organizacji na hali wydarzeń sportowo kulturalnych objętych patronatem przez Burmistrza Karpacza 

opłaty nie będą pobierane. 
14. Opłaty o których mowa w ust. 11 pobierane będą na podstawie faktur VAT lub paragonów. 
15. Z hali korzystać mogą: dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, kluby i sekcje sportowe pod nadzorem 

instruktora lub trenera, wszystkie inne grupy zorganizowane (ze wskazanym organizatorem) oraz indywidualne osoby fizyczne. 
16. Osoby nie uczestniczące w zajęciach oraz kibice mogą przebywać na hali wyłącznie w miejscach wydzielonych tzn. na 

trybunach. 
17. W trakcie korzystania z hali obowiązuje obuwie sportowe - halowe. 
18. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu ostrych narzędzi czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla 

użytkowników. 
19. Zabrania się samowolnego przemieszczania urządzeń stanowiących wyposażenie hali. 
20. (stwierdzono nieważność) 
21. Użytkowanie sprzętu, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich 

przeznaczeniem. Należy przestrzegać i stosować instrukcje dotyczące korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych jak np. 
uwidocznione instrukcje producentów tych urządzeń, a także instrukcji porządkowych właściciela. 

22. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami i w toaletach oraz do 
poszanowania wyposażenia hali. 

23. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu oraz innego wyposażenia hali należy powiadomić obsługę. 
24. (stwierdzono nieważność) 
25. (stwierdzono nieważność) 
26. (stwierdzono nieważność) 


