
 1 

 
REGULAMIN  SALI  SPORTOWEJ  

 ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W  SOKÓŁCE 

 
 

 

I. Zarządzanie i organizacja. 
1. Sala sportowa jako jeden z obiektów szkolnych podlega zarządowi 

Dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce. 

2. Bezpośrednie kierowanie funkcjonowaniem sali sportowej należy do 

kompetencji dyrektora ZSI w Sokółce. 

3. Po zajęciach szkolnych, z pomieszczeń sali sportowej mogą korzystać 

instytucje, grupy sportowe i osoby fizyczne. 

4. Warunki i terminy najmu ustala zarządzający obiektem. Pierwszeństwo w 

wyborze terminów mają w kolejności: 

- młodzieżowe grupy sportowe ZSI, 

- sekcje sportowe dorosłych, 

- grupy rekreacyjne. 

5. Wszyscy użytkownicy sali sportowej: 

- osoby prowadzące zajęcia,  

- uczniowie,  

- ćwiczący spoza szkoły,  

- organizatorzy i uczestnicy imprez korzystający z pomieszczeń i 

urządzeń sali sportowej zobowiązani są do przestrzegania niniejszego 

regulaminu oraz do podporządkowania się ustaleniom gospodarza 

obiektu i uwagom pracowników obsługi. 

 

II. Zajęcia grup dzieci i młodzieży. 
1. Zajęcia grup dziecięcych i młodzieżowych mogą się odbywać wyłącznie 

pod nadzorem osoby do tego uprawnionej (nauczyciel, trener, opiekun), 

zwanej dalej prowadzącym.  

2. Prowadzący jest upoważniony do pobierania klucza do szatni; wyłącznie 

pod jego nadzorem ćwiczący mogą wchodzić do szatni i do sali ćwiczeń. 

3. Prowadzący odpowiada za: 

- bezpieczeństwo i zachowanie ćwiczących, 

- posiadanie przez ćwiczących właściwego obuwia i stroju sportowego, 

- właściwe korzystanie z pomieszczeń obiektu, urządzeń  

i sprzętu sportowego. 

Szczegółowy zakres obowiązków prowadzącego zawiera:  Regulamin dla 

osób prowadzących zajęcia w salach sportowych Zespołu Szkół 

Integracyjnych w Sokółce (zał.1). 
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III. Zasady pobytu na terenie obiektu. 
1. W czasie przebywania w sali sportowej nie wolno zakłócać porządku 

ćwiczeń innych grup i osób. Wszyscy ćwiczący są zobowiązani do 

przebywania w miejscu wskazanym do ćwiczeń. Ćwiczący z grup 

dziecięcych i młodzieżowych (uczniowie) muszą przebywać pod 

nadzorem prowadzącego. 

2. Miejscem właściwym do przebrania się jest szatnia.  

W pomieszczeniach tych każdy użytkownik jest zobowiązany do 

utrzymywania szczególnej czystości i porządku. Prysznice należy 

wykorzystywać do szybkiego umycia całego ciała, nie do długotrwałych 

kąpieli. 

3. Szatnia dla ćwiczących jest udostępniana na 10 minut przed planowaną 

godziną rozpoczęcia zajęć, należy ją opuścić w ciągu 15 minut po  

zakończeniu zajęć. 

4. Zajęcia w sali sportowej typu: lekcje, treningi, gry i ćwiczenia 

rekreacyjne odbywają się bez udziału publiczności. 

5. Do gry w piłkę nożną wykorzystujemy wyłącznie piłkę futsalową. 

6. Osoby uczęszczające w zajęciach sportowych innych jak lekcje w-fu są 

wpuszczane na teren obiektu tylko w obecności opiekuna, który 

przychodzi 15 min przed godziną, w której rozpoczynają się zajęcia. 

 

IV. Powinności uczestników zajęć. 

1. Do udziału w ćwiczeniach w sali sportowej mogą być dopuszczone 

wyłącznie osoby przebrane w stroje sportowe i odpowiednie obuwie 

sportowe. 

2. Obuwiem właściwym dla osób ćwiczących na nawierzchni głównej 

sali sportowej jest specjalne obuwie do ćwiczeń  

w halach sportowych (tzw. halówki). Obuwie używane do ćwiczeń nie 

może być zabrudzone błotem, asfaltem, itp., nie może pozostawiać na 

podłodze żadnych śladów.  

3. W czasie lekcji uczniowie mają obowiązek posiadać tzw. halówki na 

jasnej podeszwie, pokryte tkaniną, tj. takie jak dopuszczone do 

użytku w całym budynku szkolnym. 
4. Każdy ćwiczący ma obowiązek szanowania pomieszczeń sali sportowej, 

urządzeń i sprzętów; korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem 

okazując szacunek wszystkim spotykanym osobom. 
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V. Przepisy porządkowe. 

1. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi odpowiedzialność: 

prowadzący (nauczyciel, trener, opiekun) wobec grup dzieci  

i młodzieży; osoba ćwicząca - w grupach dla dorosłych; organizator 

imprezy wobec widzów. 

2. Do przemieszczania wyposażenia sali oraz sterowania wszelkimi 

urządzeniami upoważnieni są wyłącznie nauczyciele w.f. i pracownicy 

obsługi. 

3. Osoby przebywające na terenie sali sportowej w charakterze widzów   

rozgrywek sportowych i innych imprez z udziałem publiczności 

zobowiązane są do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez 

gospodarza obiektu i organizatora imprezy. 

4. Osobom przebywającym w sali i na terenie szkolnym zabrania się w 

szczególności: 

- wstępu na teren obiektu po spożyciu alkoholu lub narkotyków, 

- wnoszenia i spożywania alkoholu, 

- palenia tytoniu, 

- wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (boiska, 

szatnie), 

- wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, 

materiałów łatwopalnych i pirotechnicznych, 

- wnoszenia napoi w opakowaniach szklanych, 

- wprowadzania zwierząt. 

5. Drastyczne naruszenie niniejszego regulaminu, spowodowanie zagrożenia 

dla osób przebywających w sali sportowej może być podstawą do 

wydania osobie winnej wykroczenia zakazu wstępu do obiektu. 

          

  

  


