Uchwała Nr XXVII/145/12
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie trybu i zasad korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół w Tarczynie
Na podstawie art. 18 ust.1 i art. 40 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.), art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ze
zm.)
Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół w Tarczynie,
administrowanej przez Zespół Szkół w Tarczynie:
1. Obiekt udostępniany jest:
1) mieszkańcom gminy, gminnym jednostkom organizacyjnym, organizacjom pozarządowym
i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu
osiągnięcia zysku, funkcjonującym na terenie Gminy Tarczyn,
2) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą.
2. Wykorzystanie obiektu na:
1) imprezy i zajęcia organizowane przez organizacje zewnętrzne - odpłatnie,
2) zajęcia przedszkoli, szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarczyn –
nieodpłatnie,
3) imprezy organizowane przez Gminę Tarczyn, Szkoły z terenu Gminy Tarczyn,
Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie oraz Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych – nieodpłatnie,
4) zajęcia własne stowarzyszeń sportowych działających na terenie Gminy Tarczyn –
odpłatnie, z wyjątkiem zajęć prowadzonych z zawodnikami w grupie wiekowej 7-16
lat.
3. Na terenie:
1) Hali sportowej w Tarczynie, pierwszeństwo użytkowania z obiektu sportowego wobec innych
podmiotów ma Zespół Szkół w Tarczynie im. Szarych Szeregów.
§2. Szczegółowe zasady korzystania z hali sportowej określone są w załączniku nr 1.
§3.1. Korzystanie z obiektu następuje po wcześniejszym ustaleniu terminu z zarządcą obiektu
sportowego.
2. Korzystający z obiektu ponosi pełną odpowiedzialność za porządek i bezpieczeństwo na obiekcie.
3. Opłatę za korzystanie z obiektu należy uiścić na konto wskazane w umowie najmu hali.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.
§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVII/145/12
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 11 maja 2012 r.

Regulamin korzystania
z Hali Sportowej w Tarczynie
ul. Szarych Szeregów 8, Tarczyn
1. Hala sportowa jest integralną częścią Zespołu Szkół w Tarczynie. Osobą upoważnioną przez
Burmistrza Tarczyna – do podpisywania umów wynajmu hali jest dyrektor Zespołu Szkół w
Tarczynie.
2. W celu najefektywniejszego wynajmu hali sportowej, dyrektor Zespołu Szkół wyznaczy kierownika
hali jako osobę odpowiedzialną za stały monitoring obciążenia hali sportowej oraz kontakty
z wynajmującymi.
3. Dyrektor Zespołu Szkół w Tarczynie, po zakończeniu każdego kwartału danego roku
kalendarzowego, sporządza szczegółowe zestawienie kosztów/wpływów z wynajmu wszystkich
pomieszczeń
hali
i przedkłada Burmistrzowi w ciągu 14 dni od daty jego sporządzenia.
4. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do ścisłego wykonywania
zaleceń i poleceń pracowników obsługi hali.
5. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych,
przyjmowania środków odurzających oraz przebywania osób nietrzeźwych.
6. Zabrania się korzystania z wszelkich urządzeń hali bez nadzoru instruktora, nauczyciela WF.
7. W hali obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie sportowe z białą podeszwą, używane
tylko do zajęć w hali i salach ćwiczeń.
8. Klucze do pomieszczeń mogą pobierać od pracowników obsługi hali osoby upoważnione za
okazaniem dowodu osobistego.
9. Korzystający
z
pomieszczeń
hali
zobowiązani
są
do
zachowania
porządku
i czystości oraz przestrzegania przepisów bhp i p.poż.
10. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie hali, administrator obiektu nie ponosi
odpowiedzialności.
11. Osoby korzystające z pomieszczeń hali zobowiązane są każdorazowo po zakończeniu zajęć do
przekazania pomieszczeń pracownikowi dyżurującemu na hali.
12. Osoby korzystające z hali sportowej mają prawo do punktualnego rozpoczynania zajęć i obowiązek
ich punktualnego zakończenia.
13. Osoby niepełnoletnie, korzystające z wynajmu pomieszczeń powinny posiadać pisemne oświadczenie
rodziców zezwalające na udział w zajęciach sportowych.
14. Za szkody materialne powstałe w skutek nieprawidłowego korzystania, zniszczenia pomieszczeń lub
urządzeń ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice.
15. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z usług hali sportowej.
16. Administrator hali zastrzega sobie prawo, po uprzednim zawiadomieniu, do odwołania zajęć na
obiekcie sportowym.

