
UCHWAŁA NR XXXII.224.2017
RADY GMINY KORNOWAC

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Kornowacu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Kornowacu zwany dalej „Regulaminem", w brzmieniu określonym w załączniku nr l do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac

Eugeniusz Kura

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2018 r.

Poz. 152



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII.224.2017 
Rady Gminy Kornowac  
z dnia 28 grudnia 2017r. 

 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ 
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II w KORNOWACU 

 
§1 

Niniejszy regulamin obowiązuje w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu. 
 

§2 
Sala gimnastyczna służy do przeprowadzania programowych zajęć szkolnych, rozgrywek sportowych oraz 
innych imprez rekreacyjno - sportowych oraz innych imprez o charakterze masowym. 
 

§3 
1. Sala nie jest powszechnie dostępna. 
2. Zajęcia odbywają się wg wcześniej ustalonego grafiku. 
3. Grafik zajęć ustala Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kornowacu lub inna osoba wyznaczona przez 

Dyrektora. 
 

§4 
Do dyspozycji uczestników oddaje się szatnie (ilość wg potrzeb) wraz z toaletami i natryskami. W szatniach, 
toaletach i natryskach należy zachować czystość, ład i porządek. 
 

§5 
Za korzystanie z sali gimnastycznej pobierane są opłaty według stawki ustalonej w Zarządzeniu Wójta Gminy 
Kornowac. 
 

§6 
1. Wstęp do Sali gimnastycznej i części socjalnej mają: 

a. dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku zajęć pozalekcyjnych 
pełnoletniego opiekuna, 

b. kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, 
c. zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem prowadzącego, 
d. osoby prywatne w grupach zorganizowanych, 
e. osoby oraz kibice wyłącznie na organizowanych imprezach sportowych z udziałem publiczności. 

2. Przebywać na sali oraz korzystać z jej urządzeń mogą tylko osoby mające zajęcia sportowe. 
 

§7 
Przebywanie w sali gimnastycznej: 

a. w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00 dzieci i młodzież szkolna, w godzinach od 16.30 do 
22.00 pozostałe grupy. 

b. w niedziele i święta - wg uzgodnień z zarządcą sali. 
 

§8 
Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 

a. używania stroju sportowego oraz obuwia sportowego, 
b. ze względu na dbałość o nawierzchnię podłogi zabrania się używania obuwia z czarną podeszwą i 

korkami, 
c. punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć, 
d. pobierania kluczy i zamykania szatni, 
e. przestrzegania przepisów bhp, p. poż., ewakuacyjnych, porządkowych, 
f. po zakończeniu zajęć, uporządkowania sprzętu sportowego i zdania kluczy,  
g. wyłączania oświetlenia, zamykania wody w umywalniach, 
h. nauczyciele,  trenerzy,   instruktorzy  i   inne  osoby  upoważnione  do  prowadzenia  zajęć zobowiązani 

są do kontrolowania czystości obuwia sportowego uczestników zajęć. 
 

§9 
O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy 
natychmiastowo powiadomić obsługę obiektu. 
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§10 
Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprzętu, wyposażenia grożącego wypadkiem. 
 

§11 
Wszelkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym. 
 

§12 
Wypadki lub szkody należy natychmiastowo zgłaszać kierownictwu obiektu lub opiekunowi. 
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