REGULAMIN HALI SPORTOWEJ W OŚRODKU POLONIA
Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy
I.

Część ogólna

1. Hala sportowa jest obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum
Sportu AKTYWNA WARSZAWA (zwane dalej SCS AW) z siedzibą przy ul. Rozbrat 26,
działającym w ramach Ośrodka Polonia.
2. Obiekt jest czynny codziennie w godz. 6.00 – 22.00.
3. Korzystanie z urządzeń hali odbywa się za zgodą Kierownika Ośrodka, w oparciu o
obowiązujący harmonogram zajęć.
4. Hala posiada :
a. Boisko do piłki koszykowej,
b. Boisko do piłki siatkowej,
c. Zespół szatni z zapleczem sanitarnym dla 4 drużyn,
d. Widownię dla 100 osób na poziomie górnym oraz 50 osób na poziomie parkietu.
5. Hala uzyskała certyfikat PZKOSZ do rozgrywek 1 ligi kobiet.
6. Przed wejściem na teren obiektu osoby korzystające powinny zapoznać się z
niniejszym Regulaminem oraz ściśle do niego stosować.
7. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień Regulaminu
będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat niezależnie
od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
8. Na terenie hali obowiązuje zakaz:
a. Wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków
odurzających,
b. Fotografowania i filmowania bez zgody Kierownika Ośrodka,
c. Prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody Kierownika Ośrodka,
d. Wnoszenia i zażywania używek oraz środków odurzających,
e. Wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych,
f. Wnoszenia i posiadania broni oraz przedmiotów, które ze względu na swoje
przeznaczenie, strukturę lub budowę mogą stanowić zagrożenie dla innych osób
takich jak: butelki, puszki, kije,
g. Wnoszenia materiałów pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz
podejmowania zachowań mogących powodować zagrożenie pożarowe,
h. Stwarzania sytuacji mogących powodować zagrożenie dla życia i zdrowia innych
osób,
i. Wprowadzania zwierząt,
j. Pisania na elementach wyposażenia, malowania oraz naklejania,
k. Brudzenia i zaśmiecania obiektu,
l. Wchodzenia w miejsca nie przeznaczone dla osób korzystających z obiektu lub
widzów.
9. Wejście na teren obiektu bądź korzystanie z jego urządzeń jest równoznaczne z
akceptacją zapisów Regulaminu Hali.
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II.

Zasady korzystania

1. Z obiektu korzystać mogą m.in.:
a. Kluby i organizacje sportowe oraz ich sekcje,
b. Placówki oświatowe,
c. Stowarzyszenia społeczne i fundacje,
d. Osoby fizyczne,
e. Kibice i uczestnicy imprez z przewidzianym udziałem publiczności.
2. Za korzystanie z obiektu obowiązuje odpłatność według stawki godzinowej zgodnie z
Cennikiem Ośrodka Polonia.
3. W przypadku imprez sportowych z udziałem publiczności w odniesieniu do osób
uczestniczących i kibicujących obowiązuje Cennik Organizatora imprezy.
4. Wstęp na boisko hali dozwolone jest pod opieką i nadzorem instruktora lub trenera
bądź opiekuna grupy.
5. Z obiektu nie mogą korzystać osoby:
a. Których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub działanie środków odurzających,
b. Zachowujące się w sposób zagrażający innym osobom.
6. Przed rozpoczęciem zajęć osoba prowadząca bądź przedstawiciel organizatora
sprawdza stan techniczny obiektu i zgłasza ewentualne nieprawidłowości do
pracowników recepcji Ośrodka.
7. Korzystanie z boiska dozwolone jest w stroju sportowym oraz obuwiu z miękką
podeszwą nie pozostawiającą zabrudzeń i rys.
8. Osoby biorące udział w zajęciach zobowiązane są do:
a. Podporządkowania się poleceniom instruktora, trenera bądź opiekuna grupy,
b. Zgodnego z przeznaczeniem i bezpiecznego korzystania z wyposażenia w tym
sprzętu sportowego,
c. Utrzymania porządku i czystości na boisku oraz zapleczu hali i szatniach.
9. Uczestnikom zajęć sportowych zabrania się:
a. Wnosić i używać sprzętu innego niż sportowy,
b. Spożywać jedzenia oraz używać opakowań szklanych,
10. Uczestnicy zajęć odzież wierzchnią oraz buty pozostawiają w szatni.
11. Organizator zajęć, zobowiązany jest do pozostawienia sprzętu i wyposażenia w
wyznaczonym miejscach.
12. Pracownicy Ośrodka mogą kontrolować zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień
zakazać dalszego korzystania.
13. Za wszelkie uszkodzenia bądź zniszczenia substancji, sprzętu i wyposażenia obiektu
pełną odpowiedzialność materialną ponosi organizator zajęć.
14. Za stan zdrowia i bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiada organizator.

III.

Imprezy sportowe z udziałem publiczności

1. Osoby przebywające na terenie hali sportowej podczas imprezy sportowej w tym
rozgrywek ligowych i turniejowych podlegają:
a. Przepisom związków i organizacji sportowych i innych właściwych dla danej imprezy
i dyscypliny,
b. Przepisom przeciwpożarowym i ewakuacyjnym obiektu,
c. Postanowieniom niniejszego regulaminu oraz innym regulaminom obowiązującym
na terenie Ośrodka.
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d. Wejście na teren hali podczas imprezy sportowej z udziałem publiczności oznacza
pełną i automatyczną akceptację przepisów wymienionych w pkt III ust. 1 niniejszego
Regulaminu.
Zasady wstępu na widownię podczas organizacji imprez sportowych określa
Organizator imprezy po akceptacji przez Kierownika Ośrodka.
Uczestnik imprezy zobowiązany jest do:
a. Przestrzegania przepisów i regulaminów porządkowych obowiązujących w
Ośrodku,
b. Posiadania dokumentów uprawniających do wejścia na obiekt i okazywania ich na
każde wezwanie służb porządkowych i informacyjnych Organizatora, Policji i
innych organów do tego uprawnionych,
c. Zajmowania miejsc lub przebywania w tych częściach obiektu, do których uprawnia
dokument upoważniający do wejścia.
Dzieci do lat 13 mogą być uczestnikami imprezy tylko pod opieką i nadzorem osoby
dorosłej biorącej udział w imprezie.
Osoba uczestnicząca w imprezie bądź meczu zobowiązana jest:
a. Nie zakłócać porządku publicznego,
b. Nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób uczestniczących w imprezie,
c. Stosować się do poleceń pracowników Ośrodka,
służb porządkowych
Organizatora oraz zaleceń i komunikatów wydawanych przez spikera imprezy,
d. W przypadku działania jednostek Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych
uprawnionych organów i służb podporządkować się ich postanowieniom.
Osobom przebywającym na widowni zabrania się:
a. Propagowania i głoszenia słownie bądź w treści haseł obraźliwych, wulgarnych,
rasistowskich, szowinistycznych bądź ksenofobicznych oraz innych które mogą
godzić w godność i dobre imię drugiej osoby lub grupy osób oraz narodów lub nacji,
b. Wchodzenia na parkiet,
c. Rzucania jakimikolwiek przedmiotami i przechodzenia przez barierki dla widowni,
d. Biegania po korytarzach, schodach,
e. Kierowania gróźb pod adresem innych uczestników imprezy bądź stosowania
przemocy fizycznej w stosunku do innych osób,
f. Wnoszenia urządzeń i przedmiotów laserowych mogących porazić wzrok,
g. Używania urządzeń i wyposażenia obiektu niezgodnie z ich przeznaczeniem,
h. Korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali.
Za stan zdrowia i bezpieczeństwo osób na imprezie sportowej w miejscu i w czasie jej
trwania odpowiada Organizator.
Za wszelkie uszkodzenia bądź zniszczenia substancji, sprzętu i wyposażenia obiektu
pełną odpowiedzialność materialną ponosi Organizator.

IV.

Postanowienia końcowe

1. Osoby przebywające w Hali sportowej zobowiązane są przestrzegać i stosować do
wszelkich znaków umiejscowionych w obiekcie.
2. W Hali oraz jej zapleczu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
3. O wszelkich nieprawidłowościach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu oraz
zdrowiu i życiu osób przebywających w Hali należy niezwłocznie informować służby
porządkowe Organizatora bądź pracowników Ośrodka.
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4. Wejście na teren hali podczas imprez z udziałem publiczności stanowi automatycznie
zgodę na użycie swojego wizerunku w zapisach filmowych oraz audio-wideo
wykorzystywanych w reklamach, filmach bądź prezentacjach medialnych z imprezy
bądź meczu.
5. Za przedmioty pozostawione na terenie Ośrodka, SCS AW nie ponosi
odpowiedzialności.
6. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie mienia Ośrodka
ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za powstałe szkody. W przypadku osób
nieletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
7. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie powiadomić służby porządkowe
Organizatora bądź pracowników Ośrodka.
8. Prowadzenie działalności gospodarczej i handlowej lub umieszczanie reklam, ogłoszeń
bądź prowadzenie akcji promocyjnych na terenie Ośrodka wymaga formalnego
zgłoszenia do SCS AW i uzyskania zgody Kierownika Ośrodka.
9. Skargi i wnioski należy składać w recepcji Ośrodka Polonia przy
ul. Konwiktorskiej 6 bądź telefonicznie nr 22 16 27 332 lub pocztą e-mail na adres
polonia@aktywnawarszawa.waw.pl
10. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu oraz Regulaminu Ośrodka Polonia nie będą rozpatrywane.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka
Polonia decyzje podejmuje Dyrektor SCS AW.
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