
Regulamin 
Sali Sportowej „Częstochowianka”

ul. Rejtana 7c, 42-202  Częstochowa,
tel. 34 371 08 44 , e-mail: sala.czestochowianka@mosir.pl

1. Sala  Sportowa  „Częstochowianka”,  zwana  dalej  „Salą”,  zlokalizowana
w Częstochowie  przy  ul.  Rejtana  7c,  jest  własnością  Gminy  Miasta
Częstochowa.  Sala  znajduje  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.  Zajęcia  treningowe odbywają się  zgodnie  z  obowiązującym na dany sezon
sportowy  harmonogramem,  na  warunkach  określonych  we  wcześniej
podpisanej umowie pomiędzy MOSiR a stowarzyszeniem sportowym, szkołą
lub innym podmiotem.

4. Osoby  trenujące  w Sali  mają  prawo korzystać  z  określonych  pomieszczeń
i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Sali  wyłącznie za zgodą obsługi
Sali  i  w  zakresie  adekwatnym do  swoich  potrzeb.  Klucze  od  pomieszczeń
i sprzęt sportowy udostępnia personel MOSiR obsługujący Salę.

5. Użytkowanie Sali  lub przebywanie w niej  jest  możliwe wyłącznie  za zgodą
i wiedzą kierownika lub personelu MOSiR.

6. Przebywanie na parkiecie areny sportowej jest możliwe wyłącznie w obuwiu
sportowym  –  innym  niż  te,  w  których  osoba  uczestnicząca  w  zajęciach
przybyła do Sali.

7. O możliwości i zasadach zorganizowania imprezy w Sali decyduje kierownik
obiektu w porozumieniu z dyrektorem MOSiR.

8. Warunkiem zorganizowania imprezy w Sali jest podpisanie przez organizatora
stosownej  umowy  z  MOSiR  na  udostępnienie  Sali  i  bezwzględne
przestrzeganie jej zapisów.

9. Prawo  wstępu  na  imprezę  odbywającą  się  w  Sali  określa  organizator
imprezy w regulaminie imprezy, który nie może być sprzeczny z niniejszym
regulaminem.

10.  Wywieszanie  w  trakcie  zajęć  i  imprez  transparentów i  plansz  bez  zgody
MOSiR oraz  wznoszenie okrzyków o treści wulgarnej lub naruszającej dobre
obyczaje jest  niedozwolone.

   
11. W Sali obowiązuje zakaz:

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

- wnoszenia  broni  palnej,  pneumatycznej  i  gazowej,  materiałów
wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych oraz ostrych narzędzi, a także
innych niebezpiecznych przedmiotów,

- wprowadzania i przebywania zwierząt,
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- wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych 
środków odurzających.

12.  Wszystkie  osoby  korzystające  z  Sali  obowiązane  są  zachować  porządek
i przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów bhp i p.poż.
oraz stosować się do poleceń obsługi Sali. 

13. Opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są do zapoznania  swoich
podopiecznych z zapisami niniejszego regulaminu.

14.  Za  zniszczenie  lub  uszkodzenie  mienia  znajdującego  w  Sali obowiązuje
odpłatność w pełnej wysokości wyrządzonej szkody. Za szkody materialne
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 lub kierownik grupy.

15. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osób przebywających w Sali,
które zostaną przez te osoby zagubione na terenie Sali, a także skradzione
lub zniszczone przez inne osoby.

16.  Znalezione  przez  obsługę  Sali  rzeczy  będzie  można  odebrać  w portierni.
Okres  przechowywania  znalezionych  rzeczy  wynosi  do  30  dni  od  daty
znalezienia.

17.  MOSiR  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wypadki  lub  negatywne  skutki
zachowań spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów prawa, postanowień
niniejszego regulaminu oraz poleceń obsługi Sali.

18. MOSiR  może  przetwarzać  dane  osobowe,  w  tym  wizerunki  osób
korzystających z Sali i uczestniczących w imprezach na niej organizowanych,
kierując się uzasadnionym interesem prawnym (podstawa prawna art. 23,
ust. 1, pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997
roku – tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Częstochowie

Regulamin obowiązuje od 01.12.2017 r.
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