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REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI 

SPORTOWEJ W CIELCZY 
 
 
1. Sala sportowa jest obiektem służącym przede wszystkim zaspokajaniu potrzeb 

szkoły w zakresie obowiązkowych lekcji wychowania fizycznego oraz 
pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych. 

2. W dalszej kolejności z sali korzystać mogą osoby fizyczne po wcześniejszym 
uzgodnieniu warunków wynajmu z Dyrekcją szkoły. W takiej sytuacji szatnie będą 
udostępnione na 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć. 

3. Wejście na salę sportową jest dozwolone wyłącznie w przeznaczonym do tego stroju 
sportowym: miękkie obuwie sportowe nie pozostawiające śladów na podłożu 
(obuwie halowe), spodenki, koszulka, dres sportowy. Brak odpowiedniego obuwia 
lub stroju na zajęciach wychowania fizycznego jest traktowane jak nieprzygotowanie 
do zajęć i oceniane zgodnie z przedmiotowym ocenianiem. 
Należy dbać o to, aby strój sportowy był czysty, a obuwie należycie wytrzepane 
i wyczyszczone. 

4. Osoby postronne korzystające z sali zobowiązane są do zakładania miękkiego 
obuwia ochronnego. 

5. Przebywanie na sali oraz korzystanie z jej urządzeń jest dozwolone tylko 
w obecności prowadzącego zajęcia: nauczyciela, trenera, instruktora. 

6. Sprzęt lub urządzenia sportowe przeznaczone do ćwiczeń należy rozstawiać tylko 
w obecności i pod kierunkiem osoby prowadzącej zajęcia. Zabrania się przesuwania 
sprzętu po podłożu (ze względu na jego zniszczenie) – sprzęt należy przenosić. 

7. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia. 
8. W wypadku uszkodzenia czy zniszczenia sprzętu lub urządzenia sportowego (w tym 

również jego wykrycia) należy niezwłocznie powiadomić osobę prowadzącą zajęcia. 
Za szkody materialne wyrządzone na terenie obiektu na skutek nieprzestrzegania 
regulaminu lub innego niewłaściwego zachowania przez ucznia lub innego 
niepełnoletniego uczestnika zajęć pozalekcyjnych finansową odpowiedzialność 
ponoszą jego rodzice / prawni opiekunowie. 
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9. Korzystający z obiektów sportowych szkoły (prowadzący zajęcia, uczniowie, 

zawodnicy i in.) obowiązani są dbać o wygląd i czystość pomieszczeń oraz szanować 
sprzęt i urządzenia. 

10. Korzystający z obiektów sportowych przygotowują się do zajęć w pomieszczeniach 
do tego celu przystosowanych (szatniach). Rozbieranie i ubieranie się na sali 
sportowej jest zabronione. 

11. Zabrania się wnoszenia na salę sportową jedzenia oraz picia. 
12. Szkoła nie odpowiada za przedmioty materialne pozostawione na terenie obiektu. 
 

 

Zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia .................................... 
 


