Regulamin korzystania z sal gimnastycznych
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Cieszynie
Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28.08.2014 r.
Postanowienia ogólne
1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego,
treningów i zajęć rekreacyjno-sportowych oraz innych imprez uzgodnionych z Dyr. Schroniska.
2. Przebywanie na sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela, instruktora lub
innej osoby odpowiedzialnej.
3. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
4. Wszystkie zajęcia na sali odbywają się w sposób zorganizowany.
5. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiada prowadzący zajęcia oraz inne osoby korzystające z
sali.
6. Osoba prowadząca zajęcia przed ich rozpoczęciem sprawdza, czy warunki do prowadzenia zajęć
nie zagrażają bezpieczeństwu osób korzystających z sali.
7. Zagrożenia lub uszkodzenia powinny zostać zgłoszone Dyrektorowi Schroniska.
Postanowienia szczegółowe
1. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój i czyste obuwie sportowe odpowiednie do zajęć
prowadzonych na sali.
2. Każda grupa korzystająca z sali jest odpowiedzialna za ład i porządek na sali i w szatni.
3. Każdy wypadek należy natychmiast zgłosić osobie prowadzącej zajęcia.
4. Za klucz od szatni w czasie zajęć odpowiada prowadzący zajęcia lub osoba przez niego
wyznaczona. Kluczy od szatni i pomieszczeń magazynowych nie wolno wynosić poza
Schronisko.
5. Za rzeczy pozostawione w niezamkniętych szatniach Schronisko nie odpowiada.
6. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela, instruktora lub innej osoby
prowadzącej zajęcia. Po każdych zajęciach używany sprzęt (materace, skrzynie, stoły do tenisa
stołowego, piłki itp.) należy umieścić na swoim miejscu, za co odpowiedzialna jest osoba
prowadząca zajęcia.
7. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłaszać osobie prowadzącej zajęcia.
8. Osoby, które nie ćwiczą, zobowiązane są do posiadania czystego obuwia sportowego w czasie
przebywania na sali.
9. Szkoły, organizacje, kluby sportowe i zorganizowane grupy osób prywatnych mogą korzystać z
sali po zawarciu umowy z Dyrektorem Schroniska. Wymienione instytucje, organizacje i grupy
nieprzestrzegające niniejszego regulaminu tracą prawo go korzystania z sali gimnastycznej.
Zachowanie się w sali gimnastycznej
1. Zabrania się na sali zachowania agresywnego, zagrażającego bezpieczeństwu innych ćwiczących.
2. Zabrania się zakłócania porządku i używania wulgarnych słów.
3. Zabrania się wprowadzania na salę zwierząt.
4. Zabrania się korzystania ze sprzętu i urządzeń bez wiedzy prowadzącego zajęcia.
5. Zabrania się przesuwania sprzętu po parkiecie.
6. Zabrania się wnoszenia i spożywania żywności, napojów alkoholowych, palenia tytoniu,
używania środków odurzających itp.

