
 

 

UCHWAŁA NR XIX/104/2020 

RADY GMINY WAPNO 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z sal sportowych 

 i siłowni stanowiących własność gminy Wapno, przekazanych w trwały zarząd Szkole Podstawowej 

 im. Adama Mickiewicza w Wapnie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 ze zm.), Rada Gminy Wapno uchwala co następuje: 

§ 1. 1.  Uchwala się regulamin określający zasady i tryb korzystania z sal sportowych i siłowni 

stanowiących własność gminy Wapno przekazanych w trwały zarząd Szkole Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w Wapnie. 

2. Regulamin określający zasady i tryb korzystania z sal sportowych stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Regulamin określający zasady i tryb korzystania z siłowni stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Gminy Wapno z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu 

określającego zasady i tryb korzystania z sal sportowych i siłowni stanowiących własność gminy Wapno, 

przekazanych w trwały zarząd Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Wapnie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wapno. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Radosław Piechowiak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 lipca 2020 r.

Poz. 5429



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/104/2020 

Rady Gminy Wapno z dnia 23 czerwca 2020 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL SPORTOWYCH 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb korzystania z sal sportowych stanowiących własność Gminy 

Wapno przekazanych nieodpłatnie w trwały zarząd Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wapnie. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

a) sali sportowej, zwanej dalej salą - należy przez to rozumieć salę zlokalizowaną przy Szkole Podstawowej im. 

Adama Mickiewicza w Wapnie, 

b) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wapnie, 

c) grupie zorganizowanej – należy przez to rozumieć co najmniej dwie osoby. 

3. Sala sportowa jest czynna: 

a) Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 21:00, 

b) W soboty i niedziele w zależności od potrzeb. 

4. Korzystanie z sali jest uzależnione od organizacji pracy szkoły i odbywa się w czasie wolnym od zajęć 

szkolnych i pozaszkolnych, realizowanych z wykorzystaniem tych sal, zgodnie z harmonogramem ustalonym 

przez Dyrektora. 

5. Udostępnianie sali następuje na podstawie umowy najmu. 

6. Wzory umów oraz wysokość cen i opłat za wynajem sal określają odrębne przepisy. 

7. Sala służy przede wszystkim upowszechnianiu kultury fizycznej i uprawianiu sportu, w dalszej 

kolejności może być wynajmowana na inne cele. 

8. Do korzystania z sali uprawnione są osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, które mają 

pierwszeństwo w korzystaniu z sali przed osobami indywidualnymi. 

9. Grupy zorganizowane zobowiązane są do wyznaczenia opiekuna grupy, który ponosi odpowiedzialność 

za grupę i uprawniony jest do zawarcia umowy najmu. 

10. Mieszkańcy gminy ponoszą opłatę stanowiącą 50% stawki ustalonej zgodnie z obowiązującym 

cennikiem, jeżeli skład osobowy grupy wynajmującej salę stanowią co najmniej w połowie mieszkańcy gminy. 

11. Opłatę w wysokości 50% stawki ustalonej zgodnie z obowiązującym cennikiem wnoszą: 

a) kluby sportowe i stowarzyszenia mające siedzibę na terenie Gminy Wapno, 

b) organizatorzy imprez, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły. 

12. Zwolnione z opłat są imprezy organizowane oraz współorganizowane przez Gminę Wapno i jej 

jednostki organizacyjne. Imprezy o charakterze innym, niż komercyjny (charytatywne, kulturalne, sportowe, 

integracyjne), których organizatorem nie jest ani Gmina Wapno, ani jej jednostki organizacyjne - po uzyskaniu 

zgody Dyrektora Szkoły. 

13. Zasad określonych w ust. 10 i 11 nie stosuje się w odniesieniu do osób korzystających z sali w celach 

komercyjnych. W uzasadnionych przypadkach, jeśli impreza ma charakter promocyjny dla szkoły lub gminy, 

uczestniczą w niej uczniowie szkoły lub mieszkańcy gminy Wapno, dyrektor ma prawo zwolnić organizatora 

z opłaty za wynajem hali sportowej. Organizator może skorzystać z takiego zwolnienia tylko jeden raz w roku. 

14. Korzystający z sali mają jednocześnie prawo do korzystania z szatni, toalet i korytarza w czasie, który 

obejmuje umowa najmu. 

15. Wynajmujący salę korzystają z własnego sprzętu sportowego (piłki, stroje, obuwie sportowe). 

16. Korzystający z sali jest odpowiedzialny za własny sprzęt i przyniesione przez siebie przedmioty. 

17. Osoby korzystające z sali zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego 

bezwzględnego przestrzegania. 
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18. Z sali nie mogą korzystać osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków 

odurzających. 

19. Osoby do lat 18 mogą korzystać z sali wyłącznie pod opieką pełnoletnich opiekunów. 

20. Korzystających z sali obowiązują wynikające z niniejszego regulaminu oraz przepisów odrębnych 

zakazy, w tym: 

a) używania obuwia i stroju innego niż sportowe, 

b) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, napojów zawierających alkohol, szkodliwych substancji 

chemicznych, broni i innych przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia korzystających z sali, 

c) palenia tytoniu i spożywania alkoholu, 

d) pozostawiania śmieci i odpadów, 

e) wprowadzania zwierząt bez zgody wynajmującego, 

f) wnoszenia i użytkowania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem sali, 

g) nieobyczajnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa, 

h) zakłócania porządku i zakłócania korzystania z sali przez inne uprawnione osoby, 

i) korzystania z wyposażenia sali w sposób niezgodny z przeznaczeniem, 

j) stwarzania zagrożenia narażającego siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo, 

k) korzystania z sali bez zgody dyrektora szkoły, 

l) sprzedawania towarów i rozdawania kart wstępu, przeprowadzania zbiórek bez zezwolenia, 

m) wchodzenia na teren inny niż wynajmowany. 

21. Obowiązkiem osób korzystających z sali jest: 

a) pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni, 

b) używanie stroju sportowego i właściwego obuwia sportowego - tzw. "halówki" (czystego, najlepiej z jasną 

podeszwą, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.) 

c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się 

w wyposażeniu sali, 

d) utrzymanie czystości i porządku na terenie sali, szatni i pomieszczeniach sanitarnych, 

e) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za 

funkcjonowanie sali, 

f) dbanie o urządzenia i sprzęt sportowy. 

22. Korzystającym z widowni zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób 

przebywających na terenie sali, a w szczególności: 

a) rzucania na parkiet jakichkolwiek przedmiotów, 

b) przechodzenia przez barierki - ławeczki na widowni, 

c) wprowadzania zwierząt bez zgody wynajmującego. 

23. Wynajmujący jest zobowiązany do sprawdzenia i pozostawienia po każdym korzystaniu z sali porządku 

w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych. 

24. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP  

i P. POŻ. 

25. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać opiekunowi lub obsłudze obiektu. 

26. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu odpowiadają odpowiednio najemcy prowadzący zajęcia 

lub organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych. 

27. Dane adresowe: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wapnie, 62-120 Wapno,  

Pl. Adama Mickiewicza 2. 

28. Telefon alarmowy - 112. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/104/2020 

Rady Gminy Wapno 

z dnia 23 czerwca 2020 r.  

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI. 

1. Wstęp do siłowni dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia, określonych w aktualnej ofercie. 

2. Korzystanie z siłowni dozwolone jest dla osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie mogą ćwiczyć pod 

nadzorem nauczyciela WF lub wyznaczonego pełnoletniego opiekuna. 

3. W siłowni ćwiczyć jednocześnie mogą grupy minimum dwuosobowe, a maksymalnie 

dziesięcioosobowe. Zabrania się trenowania pojedynczo, bez asekuracji (obecności) drugiej osoby. 

4. Po przyjściu należy zgłosić się do opiekuna sali, który wydaje klucze, nadzoruje czas pobytu w siłowni 

oraz przestrzeganie postanowień regulaminu. 

5. Z siłowni mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej w Wapnie pod nadzorem nauczyciela WF oraz 

osoby lub grupy osób, które wcześniej podpisały umowę na korzystanie z niej i zapoznały się z regulaminem. 

6. Osoby korzystające z siłowni obowiązuje odzież sportowa i czyste obuwie sportowe. Ze względów 

higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika. 

7. Zbędną odzież wierzchnią oraz torby należy pozostawić w szatni. 

8. Przed rozpoczęciem ćwiczeń siłowych należy przeprowadzić rozgrzewkę. 

9. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

10. W przypadku nieznajomości zasad korzystania z urządzeń należy zwrócić się do osoby prowadzącej 

siłownię. 

11. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach. 

12. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych 

środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia. 

13. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać osobie odpowiedzialnej. 

14. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. 

15. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących  

do udźwigów ciężarów. Również dokładnie należy zakładać tarcze na sztangę do podnoszenia ciężarów. 

Ćwiczenie przy sztandze do podnoszenia ciężarów wymaga szczególnej uwagi. 

16. Wszystkie zauważone nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać opiekunowi siłowni. 

17. Godziny wynajęcia siłowni nie wykorzystane w ramach umowy mogą być wykorzystane w innym 

terminie tylko za zgodą Dyrektora i muszą być zgłaszane z wyprzedzeniem. 

18. Osoba chcąca korzystać z siłowni powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie do swojego stanu 

zdrowia. 

19. Na terenie siłowni zabrania się używania słów wulgarnych oraz hałaśliwego zachowywania się. 

20. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych 

ćwiczeniach. 

21. Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi Szkoły w godzinach pracy lub wpisem  

do księgi skarg i wniosków, która znajduje się u opiekuna sali. 
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