
  REGULAMIN 
SALI SPORTOWEJ „CZĘSTOCHOWIANKA” 

adres: ul. Rejtana 7c, 42-202 Częstochowa 
 

   
Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr D.0400.6.2022 
Dyrektora MOSiR 
z dnia 19.05.2022 r. 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1. Sala Sportowa „Częstochowianka”, zwana dalej „Salą”, zlokalizowana w Częstochowie przy ul. Rejtana 7c, jest własnością 

Gminy Miasta Częstochowa znajdującą się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie 
z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, zwanego dalej „MOSiR”. 

2. Sala przeznaczona jest do prowadzenia zajęć treningowych i rekreacyjnych oraz organizacji imprez sportowych i innych. 
3. Przed wejściem na arenę sportową Sali należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i bezwzględnie przestrzegać 

zawartych w nim postanowień. 
4. W Sali mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z jej usług oraz rodzice i opiekunowie obserwujący lub oczekujący 

na swoich podopiecznych, w miejscach do tego przeznaczonych. 
5. W przypadku imprezy organizowanej w Sali wszelkie zasady związane z jej organizacją określa organizator imprezy 

w osobnym regulaminie, który nie może być sprzeczny z niniejszym regulaminem. 
6. Na terenie Sali obowiązuje zakaz: 

- palenia tytoniu, w tym e-papierosów oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków  
odurzających; 

- wnoszenia broni palnej, pneumatycznej i gazowej oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, a także noży, 
bagnetów itp.; 

- umieszczania reklam, transparentów i plansz oraz prowadzenia agitacji o charakterze politycznym lub marketingowym itp. 
bez zgody MOSiR; 

- wprowadzania i przebywania zwierząt poza psami przewodnikami osób z niepełnosprawnościami; 
- wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. 

7. Wszystkie osoby przebywające w Sali zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom 
i poleceniom personelu MOSiR. 

8. Osoby agresywne, naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z Sali. 
9. Wszelka działalność zarobkowa w Sali, poza działalnością prowadzoną przez MOSiR lub za jego zgodą, jest zabroniona  
10. MOSiR może przetwarzać dane osobowe, w tym wizerunek osób korzystających z Hali i uczestniczących w imprezach na niej 

organizowanych, kierując się zasadami określonymi w ramach obowiązku informacyjnego, które wskazane są w Klauzuli 
Informacyjnej Obiektu, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, zgodnie z podstawą prawną jaką stanowią: 
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

 
II. ZASADY KORZYSTANIA Z ARENY SPORTOWEJ SALI 

1. Osoby uczestniczące w zajęciach mają prawo korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu znajdującego się 
na wyposażeniu Sali wyłącznie za zgodą personelu MOSiR i w zakresie adekwatnym do swoich potrzeb. 

2. Klucze od pomieszczeń i sprzęt sportowy udostępnia personel MOSiR. 
3. Udział w zajęciach jest możliwy wyłącznie w obuwiu sportowym - innym niż te, w którym osoba uczestnicząca w zajęciach 

przybyła do Sali. 
4. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na arenie sportowej Sali wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Opiekunowie ponoszą 

pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Dla grup 
zorganizowanych opiekunem dzieci jest osoba prowadząca zajęcia lub wyznaczony kierownik grupy. 
 
III. ODPŁATNOŚĆ 

1. Opłaty za usługi świadczone w Sali pobierane są wg obowiązującego cennika. 
2. Obsługa Sali ma prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z ulg cenowych, okazania stosownych, aktualnych 

dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek, w tym dokumentów stwierdzających tożsamość. 
3. Faktury za usługi świadczone w Sali można otrzymać jedynie na podstawie wcześniej zawartej umowy z MOSiR 

lub na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych. 
 
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Za ewentualne szkody materialne w infrastrukturze lub wyposażeniu Sali odpowiedzialność ponosi sprawca, a w przypadku 
osób nieletnich odpowiedzialność za szkody ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku grup zorganizowanych, 
za skutki zachowań osób z tych grup, odpowiedzialność ponosi opiekun grupy. 

2. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osób korzystających z Sali, które zostaną przez nich zagubione, a także 
skradzione lub zniszczone przez innych użytkowników. 

3. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub negatywne skutki spowodowane nieprzestrzeganiem: przepisów prawa, 
niniejszego regulaminu oraz poleceń personelu. 

 
V. PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Osoby prowadzące zajęcia treningowe i rekreacyjne powinny posiadać stosowne, aktualne uprawnienia. 
2. MOSiR może kontrolować wszystkie prowadzone w Sali zajęcia, a w razie stwierdzonych uchybień - zakazać wskazanej 

osobie dalszego korzystania z Sali, bez prawa do odszkodowania dla kontrolowanego. 
3. Znalezione przez personel MOSiR rzeczy, pozostawione lub zagubione przez korzystających z Sali, będzie można odebrać 

w portierni. Okres przechowywania znalezionych rzeczy wynosi do 30 dni od daty znalezienia. 
4. Skargi i wnioski można składać do Dyrektora MOSiR. 

 
Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Częstochowie 

 

 

Regulamin obowiązuje od 19.05.2022 r. 
 

 

 



Telefony alarmowe: 

112 – Europejski numer alarmowy 
986 – Straż Miejska 

997 – Policja 

998 – Straż Pożarna 

999 – Pogotowie Ratunkowe 


