Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku
ul. Szczecińska 99
76-200 Słupsk

REGULAMIN
Hali widowiskowo-sportowej GRYFIA
1. Hala widowiskowo – sportowa Gryfia jest obiektem ogólnodostępnym
zarządzanym przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku.
2. Imprezy masowe mogą być organizowane w hali po spełnieniu przez
organizatora wymogów zawartych w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504, z późn. zm.)
3. Wszystkie imprezy i zajęcia grup zorganizowanych odbywają się na hali w
uzgodnionych

terminach

po

zawarciu

umowy

pomiędzy

SOSiR

i

organizatorem.
4. Zajęcia w grupach zorganizowanych odbywają się w godzinach od 7.00 do
22.00.
5. Zajęcia w grupach zorganizowanych na hali odbywają się w obecności
instruktora lub trenera, którzy posiadają odpowiednie uprawienia.
6. Uczestników zajęć grup zorganizowanych obowiązuje noszenie obuwia
sportowego (zmiennego).
7. Za bezpieczeństwo i zachowanie się uczestników zajęć grup zorganizowanych
odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia lub opiekun grupy.
8. Uczestnicy zajęć grup zorganizowanych uprawnieni są do korzystania z szatni
na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i 20 minut po ich zakończeniu.
9. W obiekcie hali obowiązuje zakaz:
 Palenia wyrobów tytoniowych,
 Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających,
 Wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 Wnoszenia materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
 Samowolnego przemieszczania sprzętu i wyposażenia hali,
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 Wprowadzania zwierząt,
 Wprowadzania rowerów,
10. W celu skorzystania z hali w określonych grafikiem godzinach należy zgłosić się
do obsługi hali i pobrać klucze od pomieszczeń, a po zajęciach obowiązkowo
zdać klucze obsłudze hali i zgłosić zakończenie zajęć.
11. Za zniszczenia sprzętu, urządzeń i wyposażenia hali odpowiedzialność ponosi
organizator imprezy, prowadzący zajęcia lub opiekun grup zorganizowanych
12. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu obiektu w dni powszednie w
godzinach od 8.00 do 14.00.
13. Osoby korzystające z hali Gryfia akceptują niniejszy regulamin i zobowiązują się
do jego przestrzegania.

DYREKTOR
Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
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