
UCHWAŁA NR VI/40/15
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowej i regulaminu korzystania z sezonowego basenu 
kąpielowego w Krupskim Młynie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.), Rada Gminy

§ 1. 1. Uchwala regulamin korzystania z hali sportowej w Krupskim Młynie i regulamin korzystania 
z sezonowego basenu kąpielowego w Krupskim Młynie, stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszej 
uchwały.

2. Regulaminy, o których mowa w ust. 1 zostaną ogłoszone na tablicach informacyjnych zlokalizowanych 
w obiekcie lub bezpośrednio przy obiekcie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na stronie internetowej Gminy 
i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Róża Ochman-Szyguła
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/40/15

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 31 marca 2015 r.

Regulamin korzystania z hali sportowej w Krupskim Młynie

Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

1) Hala sportowa jest własnością Gminy Krupski Młyn.

2) Prowadzącym halę sportową jest Gminny Ośrodek Kultry, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie.

3) Hala sportowa jest czynna od  poniedziału do piątku w godzinach 8.00 - 21.00 (przy czym w roku szkolnym od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 z hali korzysta szkoła), a w soboty od 9.00 - 21.00.

4) Korzystanie z hali sportowej odbywa się według harmonogramu zajęć zatwierdzonego przez Dyrektora 
GOKSiR, który ma prawo do jego zmian.

5) Korzystać z hali sportowej mogą grupy zorganizowane i osoby indywidualne pod opieką osoby pełnoletniej, po 
wcześniejszym dokonaniu rezerwacji oraz uiszczeniu opłaty według obowiązującego cennika i zapoznaniu się 
z niniejszym regulaminem.

6) Zajęcia grup szkolnych, sekcji lub klubów sportowych korzystających z hali mogą odbywać się tylko 
w obecności nauczyciela/instruktora/trenera, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.

7) Za bezpieczeństwo korzystających z hali i przestrzeganie regulaminu hali odpowiedzialni są prowadzący 
zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych.

8) Korzystanie z hali dozwolone jest jedynie w stroju sportowym i zmiennym, czystym obuwiu sportowym (nie 
pozostawiającym śladów na podłożu hali sportowej).

9) W hali sportowej i szatniach należy zachować czystość i porządek.

10) Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia odpowiedzialne są za przestrzeganie przepisów bhp, 
ppoż. i porządkowych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów i urządzeń 
sportowych będącym wyposażeniem hali.

11) Osoby pełnoletnie korzystające z hali we własnym zakresie montują i demontują dodatkowe wyposażenie hali 
tj., słupki i siatki do siatkówki, bramki, z zachowaniem należytej staranności i dbałości o sprzęt. Osoby 
niepełnoletnie montują i demontują sprzęt tylko pod nadzorem opiekuna, nauczyciela i trenera.

12) O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast 
powiadomić obsługę obiektu.

13) Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno wieszać się na obręczach i konstrukcji przeznaczonej do 
gry w piłkę koszykową.

14) Wszelkie skaleczenia, urazy, itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi, osobie 
odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć lub obsłudze hali sportowej.

15) Osoby z przeciwskazaniami lekarskimi nie mogą uprawiać sportu.

16) Osoby nie biorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (widzowie, osoby 
niećwiczące) mogą przebywać jedynie na widowni lub wydzielonej części hali.

17) GOKSiR nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z hali sportowej w zakresie 
prowadzonych zajęć.

18) Na terenie hali sportowej zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń 
narażając siebie i innych na utratę zdrowia i kalectwo.

19) Obowiązuje kategoryczny zakaz wspinania się po piłkochwytach zamontowanych na bocznych ścianach hali 
sportowej oraz po kotarze grodzącej halę sportową.
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20) Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach personel hali sportowej nie ponosi odpowiedzialności.

21) Korzystający z hali ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację obiektu. Jednocześnie 
są zobowiązani do zgłaszania wyrządzonych szkód pracownikowi GOKSiR-u.

22) Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków 
odurzających oraz wnoszenia przedmiotów i materiałów niebezpiecznych.

23) Zabroniony jest wstęp osobom postronnym i nietrzeźwym do pomieszczeń hali sportowej.

24) 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.

25) Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej są zobowiązane do podporządkowania się nakazom 
obsługi i dyrekcji hali sportowej.

26) Dyrektor oraz upoważnieni pracownicy GOKSiR mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia 
uchybień - zakazać korzystania z hali sportowej.

27) W razie nieprzestrzegania zapisów niniejszego regulaminu pracownicy GOKSiR mogą wezwać do 
opuszczenia obiektu i zakazać dalszego z niego korzystania, a w przypadku odmowy wezwać siły porządkowe 
lub policję.

28) Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga prowadzący halę sportową, a w razie 
zaistniałych uszkodzeń i zniszczeń Kodeks cywilny.

Regulamin zatwierdził:
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/40/15

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 31 marca 2015 r.

Regulamin korzystania z sezonowego basenu kąpielowego w Krupskim Młynie

Osoby korzystające z basenu zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

1) Basen jest własnością Gminy Krupski Młyn.

2) Prowadzącym basen jest Gminny Ośrodek Kultry, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie.

3) Basen jest czynny w sezonie letnim w dni powszednie w godzinach 11.00 - 19.00, w soboty i niedziele 
w godzinach 10.00 - 20.00 (za wyjątkiem dni deszczowych i zimnych - temperatura powietrza poniżej 
16 stopni C).

4) Wstęp na basen jest płatny według obowiązującego cennika.

5) Oznaczenie kolorów flag: flaga biała - kąpiel dozwolona; flaga czerwona - zakaz kąpieli.

6) Przed wejściem do basenu należy oczyścić stopy w brodziku przy basenie.

7) Dzieci do ukończenia siódmego roku życia mogą przebywać na terenie obiektu oraz kąpać się wyłącznie pod 
opieką osób pełnoletnich.

8) Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest czuwać nad przestrzeganiem regulaminu oraz zgłosić grupę 
ratownikowi WOPR.

9) Zabrania się:

a) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu;

b) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych;

c) wprowadzania (wnoszenia) zwierząt;

d) palenia papierosów na terenie całego obiektu;

e) zaśmiecania i brudzenia terenu basenu.

10) Dopuszcza się wprowadzanie rowerów i pozostawianie ich wyłącznie w wyznaczonym miejscu.

11) Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu, Gminny Ośrodek Kutury, Sportu i Rekreacji 
w Krupskim Młynie nie ponosi odpowiedzialności.

12) Osoby znajdujące się na terenie obiektu są zobowiązane podporządkować się nakazom ratowników WOPR.

13) Ratownikami są osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, noszące ubiór w kolorze czerwonym, 
pomarańczowym lub białym z emblematem ”WOPR„.

14) Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę możliwości 
udzielenie pomocy.

15) Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.

16) Osoby przebywające na basenie obowiązuje: zachowanie porządku, poszanowanie prawa do wypoczynku 
i spokoju innych osób oraz zakaz leżakowania i biegania przy krawędzi basenu, popychania i wrzucania innych 
osób do wody, skakania do wody poza wyznaczonym obszarem.

17) Osoby niszczące i uszkadzające urządzenia basenu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone 
szkody.

18) Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu basenu, 
a sprawy będą kierowane na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
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19) Skargi i wnioski można składać w formie pisemnej w Dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Krupskim Młynie.

Regulamin zatwierdził:
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