
 

 

UCHWAŁA NR XL/54/17 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU 

z dnia 25 września 2017 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Hali Sportowej i Obiektu lekkoatletycznego przy  

ul. Słonecznej 1a w Szczawnie – Zdroju 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), Rada Miejska w Szczawnie – Zdroju, uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin korzystania z Hali Sportowej i Obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej 1a 

w Szczawnie – Zdroju, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna – Zdroju. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XV/84/15 Rady Miejskiej w Szczawnie – Zdroju z dnia 30 listopada 2015 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Hali Sportowej przy ul. Słonecznej w Szczawnie – Zdroju. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Szczawnie – Zdroju. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

w Szczawnie-Zdroju: 

J. Stachowiak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 października 2017 r.

Poz. 4004



Załącznik do uchwały nr XL/54/17 Rady  

Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 25 września 2017 r. 

 

Regulamin korzystania z Hali Sportowej i Obiektu lekkoatletycznego 

przy ul. Słonecznej 1a w Szczawnie – Zdroju 

Hala Sportowa i Obiekt lekkoatletyczny przy ul. Słonecznej 1A stanowią własność Uzdrowiskowej Gminy 

Miejskiej Szczawno – Zdrój. Obiekty mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele służące aktywnemu 

uprawianiu sportu i rozwoju fizycznego, popularyzacji aktywnego stylu życia, promocji zdrowia, 

przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez organizację zawodów sportowych, rozgrywek czy treningów. 

Nie wynajmuje się obiektu lub jego części na inne cele, tj. zabawy, dyskoteki, wesela itp. 

I. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ 

1. Hala Sportowa jest udostępniana od poniedziałku do piątku w godzinach 7
00 

– 22
00

. W sobotę i niedzielę 

hala sportowa jest przeznaczona do udostępniania, w zależności od potrzeb, w godzinach 7
00 

– 21
00

. W dni 

świąteczne hala sportowa nie jest udostępniana (jest nieczynna). 

2. W godzinach do 14
30 

od poniedziałku do piątku Hala Sportowa jest wykorzystywana przede wszystkim 

na realizację zajęć dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży z Miejskiej 

Szkoły Podstawowej w Szczawnie – Zdroju. 

3. W godzinach od 14
30 

do 18
00

 od poniedziałku do piątku Hala Sportowa udostępniana jest przede 

wszystkim organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców Gminy Szczawno – Zdrój 

w zakresie realizacji zadań statutowych, według harmonogramu określonego w „Kalendarzu hali – wolne 

terminy”. 

4. W godzinach od 18
00 

do 22
00

 od poniedziałku do piątku Hala Sportowa udostępniana może być osobom 

fizycznym i prawnym oraz grupom zorganizowanym, według harmonogramu określonego w „Kalendarzu hali 

– wolne terminy”. 

5. W soboty i niedziele Hala Sportowa udostępniana jest wszystkim chętnym wymienionym w pkt 4 i 5, 

według harmonogramu określonego w „Kalendarzu hali – wolne terminy”. 

6. Korzystanie z Hali Sportowej odbywa się w oparciu o harmonogram zajęć ustalony z administratorem 

obiektów sportowych, który dostępny jest na stronie http://www.sport-szczawno-zdroj.pl/. 

7. Za korzystanie z Hali Sportowej pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem wynikającym z zarządzenia 

Burmistrza Szczawna – Zdroju. 

8.1. Z Hali Sportowej korzystać mogą: 

- dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, 

- kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, 

- grupy zorganizowane, których liczebność powinna być dostosowana do charakteru zajęć, 

- zakłady pracy, instytucje, organizacje, 

- osoby fizyczne, pod warunkiem wyznaczenia osoby odpowiedzialnej. 

8.2. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać na terenie Hali Sportowej wyłącznie 

pod opieką osób pełnoletnich. 

9. Obowiązkiem osób korzystających z Hali Sportowej jest: 

- pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni, 

- założenie właściwego obuwia sportowego (czystego, przeznaczonego do uprawiania sportów w hali, 

niepozostawiającego podczas użytkowania zabrudzeń, rys itp.), 
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- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących  

się na wyposażeniu obiektu. 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz wykorzystania Hali Sportowej zgodnie  

z jej przeznaczeniem zabrania się: 

- wnoszenia artykułów spożywczych, których spożywanie zaśmieca Halę Sportową, 

- wnoszenia wszelkiego rodzaju broni, pałek, kijów, kamieni, butelek, fajerwerków i wszelkich innych 

przedmiotów pirotechnicznych, pojemników do rozpylania wszelkich gazów, substancji żrących, wszelkiego 

rodzaju farb, w tym w pojemnikach pod ciśnieniem, 

- korzystania z wyposażenia Hali Sportowej w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. 

11. Na teren Hali Sportowej zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt. 

12. Zajęcia grup szkolnych i innych korzystających z Hali Sportowej mogą odbywać się tylko w obecności 

opiekuna (nauczyciela, instruktora, trenera). Opiekun jest zobowiązany do zapoznania podopiecznych 

z regulaminem. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczane na teren obiektu. 

13. Prowadzący zajęcia obowiązany jest sprawdzić stan techniczny sprzętu i wyposażenia przed 

przystąpieniem do zajęć. 

14. Na terenie Hali Sportowej zabrania się biegania po korytarzach, schodach oraz stwarzania zagrożeń 

narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo. 

15. Korzystający z Hali Sportowej są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów 

p.poż. i bhp oraz uwag gospodarza obiektu. 

16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali 

sportowej. 

17. Teren Hali Sportowej objęty jest monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym. 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU LEKKOATLETYCZNEGO 

1. Obiekt lekkoatletyczny jest udostępniany od poniedziałku do piątku w godzinach 7
00 

– 22
00

, w sobotę 

i niedzielę w godzinach 7
00 

– 21
00

. W dni świąteczne Obiekt lekkoatletyczny nie jest udostępniany  

(jest nieczynny). 

2. Korzystanie z boiska trawiastego Obiektu lekkoatletycznego odbywa się w oparciu o harmonogram zajęć 

ustalony z administratorem obiektów sportowych. 

3. Za korzystanie z boiska trawiastego Obiektu lekkoatletycznego pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem 

wynikającym z zarządzenia Burmistrza Szczawna – Zdroju, z wyjątkiem zajęć dydaktycznych w zakresie 

wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży z Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie – Zdroju. 

4. Korzystanie z bieżni Obiektu lekkoatletycznego odbywa się bez potrzeby wcześniejszego ustalenia 

z administratorem obiektów sportowych chyba, że: 

- inna grupa już wcześniej teren bieżni zajęła i może stanowić to konflikt, 

- na terenie bieżni obiektu lekkoatletycznego odbywają się zawody organizowane przez Miejską Szkołę 

Podstawową w Szczawnie – Zdroju lub Gminę. 

5. Za korzystanie z bieżni Obiektu lekkoatletycznego nie pobierane są opłaty. 

6. Z Obiektu lekkoatletycznego korzystać mogą: 

- dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, 

- kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, 

- grupy zorganizowane, zakłady pracy, instytucje, organizacje, których liczebność powinna być dostosowana 

do charakteru zajęć pod nadzorem instruktora, trenera lub wyznaczonej osoby odpowiedzialnej, 

- osoby fizyczne, pod warunkiem wyznaczenia osoby odpowiedzialnej. 
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7. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać na terenie Obiektu lekkoatletycznego 

wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 

8. Warunkiem korzystania z Obiektu lekkoatletycznego jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia 

sportowego. 

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz wykorzystania Obiektu lekkoatletycznego 

zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się: 

- używania butów piłkarskich z kolcami, 

- wprowadzania i użytkowania sprzętu innego jak do korzystania na Obiekcie lekkoatletycznym, w tym 

rowerów, skuterów, deskorolek, rolek, 

- niszczenia urządzeń sportowych, płyt boiska i bieżni, 

- wchodzenia na obiekt przez ogrodzenie, 

- wnoszenia materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, 

- przeszkadzania w zajęciach lub grze innym uczestnikom, 

- wnoszenia artykułów spożywczych, których spożywanie zaśmieca boisko, 

- wprowadzania zwierząt, 

- pisania na urządzeniach, malowania lub oklejania, 

- korzystania z Obiektu lekkoatletycznego bez zgody gospodarza obiektu, 

- przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia. 

10. Zajęcia grup szkolnych i innych korzystających z Obiektu lekkoatletycznego mogą odbywać się tylko 

w obecności opiekuna (nauczyciela, instruktora, trenera). Opiekun jest zobowiązany do zapoznania 

podopiecznych z regulaminem. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczane na teren obiektu. 

11. Prowadzący zajęcia obowiązany jest sprawdzić stan techniczny sprzętu i wyposażenia przed 

przystąpieniem do zajęć. 

12. Korzystający z Obiektu lekkoatletycznego są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, 

przepisów p.poż. i bhp oraz uwag gospodarza obiektu. 

13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu 

Obiektu lekkoatletycznego. 

14. Teren Obiektu lekkoatletycznego objęty jest monitoringiem. 
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