
REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. PRAŁATA JÓZEFA BIGUSA  

W BANINIE 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 18 maja 2020r. do odwołania, wprowadzamy zmiany w 

zakresie wynajmu i korzystania z hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie.  

ZASADY KORZYSTANIA 

1. Jednocześnie, na hali sportowej mogą przebywać maksymalnie 32 osoby + 3 trenerów.  

2. Noszenie maseczek obowiązuje  do  momentu wejścia  na halę sportową. 

3. Obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego (co najmniej 2m odległości między przebywającymi na obiekcie). 

4. Warunkiem korzystania z hali sportowej jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.  

5. Wszystkich wchodzących obowiązuje dezynfekcja dłoni przed wejściem na halę i przy wychodzeniu z niej. Płyny do 

dezynfekcji zapewnia najemca hali. 

6. Można korzystać wyłącznie z własnego sprzętu treningowego; nie ma możliwości wypożyczenia sprzętu (oprócz 

elementów stałych wyposażenia hali). 

7. Dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu,  takich elementów jak bramki do piłki nożnej, piłki ręcznej,  koszy do 

koszykówki, należy do najemców. Drzwi i klamki dezynfekują pracownicy obsługi.  

8. Wszystkich wchodzących obowiązuje  wcześniejsza  rezerwacja indywidualna. 

9. Obowiązuje nakaz stosowania się do poleceń porządkowych osoby upoważnionej z ramienia administratora hali. 

10. Nie ma możliwości przebywania na hali osób w wieku do 13 lat bez opieki osoby dorosłej.  

11. Nie ma możliwości przebywania na hali (trybuny, korytarz) osób postronnych.  

12. Na halę wchodzimy drzwiami od placu zabaw po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji i podpisaniu umowy najmu.  

13. Szatnie, prysznice i magazyn na sprzęt sportowy zostają zamknięte. 

14. Teren szkoły jest objęty monitoringiem wizyjnym. Zakazane jest przebywanie na terenie szkoły poza godzinami 

wynajmu/korzystanie z hali sportowej. 

15. Wynajmy organizuje się z zachowaniem 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi grupami 

korzystającymi z hali. 

16. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie, porządkuje regulamin ogólny obiektu.  

REZERWACJA 

1. Administratorem hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa jest dyrektor szkoły, w imieniu 

którego działa kierownik administracyjno- gospodarczy.  

2. Rezerwacji dokonujemy indywidualnie, składając wniosek na adres sp3banino@poczta.onet.pl. 

3. Rezerwacji dokonuje się  na każdy kolejny dzień  lub tydzień wyłącznie do czwartku poprzedzającego kolejny tydzień 

roboczy. 

4. Rezerwacji hali sportowej dokonuje tylko osoba pełnoletnia. 

5. Podczas rezerwacji należy podać swoje dane, godzinę i dzień rezerwacji, liczbę osób korzystających – dane te są 

potrzebne do sporządzenia umowy wynajmu/korzystania z hali sportowej. 

6. Wszyscy korzystający z hali  mają obowiązek przestrzegania  regulaminu hali, wykorzystywania go zgodnie z 

przeznaczeniem oraz przestrzegania zasad higieny (dezynfekcja dłoni itp.). 

7. Administrator obiektu ma prawo do weryfikacji liczby osób korzystających z obiektu.  

GODZINY OTWARCIA: 

Ustalane indywidualnie dla osób/grup rezerwujących halę sportową. 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania. 

Dyrektor Szkoły 

 

 


