
 
REGULAMIN HALI  WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ 

PRZY UL. WOJ. POLSKIEGO 6 

W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ 

 
1. Hala widowiskowo – sportowa jest obiektem sportowym administrowanym przez 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwanym dalej (MOSiR), którego siedziba mieści 

się w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Niepodległości 11. 

2. Celem działalności hali widowiskowo – sportowej jest służenie społeczeństwu Miasta 

Kostrzyn nad Odrą w zakresie organizacji imprez sportowych i kulturalnych, jak 

również udostępnianie obiektu stowarzyszeniom sportowym, szkołom, instytucjom 

oraz osobom prywatnym do prowadzenia zajęć treningowych i rekreacyjnych. 

3. Obiekt służy do przeprowadzenia, rozgrywek sportowych, imprez sportowo – 

rekreacyjnych, zajęć sportowo-rekreacyjnych, dopuszcza się wynajem komercyjny. 

4. Hala widowiskowo – sportowa  otwarta jest codziennie od 8.00-22.00, 

5. Korzystanie z hali widowiskowo -  sportowej odbywa się w oparciu o aktualny 

harmonogram ustalony i zaakceptowany przez dyrektora  MOSiR w Kostrzynie nad 

Odrą, 

6. Warunkiem zorganizowania imprezy w hali widowiskowo – sportowej jest podpisanie 

umowy o wynajmie obiektu i jej bezwzględne przestrzeganie, 

7. Wynajmu hali widowiskowo - sportowej dokonuje się na podstawie przedstawionych 

informacji: 

 

• kluby, instytucje, zakłady pracy powinny szczegółowo zaznaczyć: 

✓ imię i nazwisko osoby reprezentującej, 

✓ pełną nazwę kluby, instytucji, zakładu pracy, adres klubu, instytucji czy zakładu 

pracy, nr NIP, 

✓ szczegółowy termin wynajmu, 

✓ należy  wyznaczyć osobę odpowiedzialną za grupę korzystającą z hali sportowej 

wraz z numerem telefonu kontaktowego,  

 

• osoba indywidualna wynajmująca  powinna przedstawić następujące dane:   

✓ imię i nazwisko osoby wynajmującej, numer telefonu kontaktowego 

✓ aktualny adres zamieszkania, 

✓ seria i numer dowodu osobistego, 

✓ szczegółowy termin wynajmu, 

✓ należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywać się będą 

zajęcia oraz godziny tych zajęć. 

 

8. Zajęcia treningowe, rekreacyjne, wychowania fizycznego  odbywają się zgodnie  

z obowiązującym  na dany  sezon sportowy, rok szkolny  harmonogramem, na  

warunkach określonych we wcześniej podpisanej umowie pomiędzy MOSiR w 

Kostrzynie nad Odrą, a klubem, szkołą, instytucją. 



9. Za korzystanie z hali widowiskowo - sportowej pobierane są opłaty zgodnie  

z obowiązującym  cennikiem, 

10. Za grupy odbywające zajęcia w hali pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie 

(trenerzy, instruktorzy, nauczyciele, osoba indywidualna wskazana w umowie), 

zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych, jak i wszelkich nieszczęśliwych 

wypadków swoich podopiecznych, 

11. Osoby korzystające z hali mają prawo  korzystać z określonych pomieszczeń  

i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu obiektu wyłącznie za zgodą obsługi hali. 

Klucze do pomieszczeń pobiera się za pokwitowaniem, sprzęt sportowy udostępniają 

pracownicy obsługi hali sportowej, 

12. Z hali widowiskowo - sportowej korzystać mogą: 

 

• grupy zorganizowane, 

• dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, 

• kluby i sekcje sportowe pod nadzorem trenera lub instruktora, 

• zakłady pracy, instytucje, organizacje, osoby fizyczne, 

• dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób 

pełnoletnich, 

• osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas zorganizowanych imprez 

sportowych, rekreacyjnych, z udziałem publiczności, 

• opiekunowie, rodzice, osoby nie biorące udziału w imprezach nie mają prawa 

przebywać na parkiecie hali, w szatniach oraz innych pomieszczeniach hali za 

wyjątkiem WC, dla ww. osób przeznaczona jest wyłącznie widownia. 

 

13. Z hali widowiskowo - sportowej korzystać nie mogą osoby: 

 

• których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub te które są pod działaniem środków 

odurzających, 

• z przeciwwskazaniami lekarskimi. 

 

14. Osobom korzystającym z obiektu nie wolno: 

 

• wchodzić na obiekt bez zezwolenia, 

• palić papierosów i spożywać alkoholu, 

• korzystać z obiektu i jego urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem, 

• niszczyć urządzeń i sprzętu znajdującego się na obiekcie i na terenach przyległych, 

• korzystać z niesprawnego lub widocznie uszkodzonego sprzętu, oznaczonego napisem 

„AWARIA”, 

• korzystać z urządzeń wyłączonych z eksploatacji,  

• zaśmiecać i brudzić na terenie obiektu i terenach przyległych, 

• wprowadzać psów i innych zwierząt na teren obiektu, 

• wprowadzać rowerów na teren obiektu, 

• wnosić na teren obiektu: broni wszelkiego rodzaju i przedmiotów, które mogą być użyte 

jako broń, pojemników z gazem, substancji żrących, cuchnących lub  brudzących, 

fajerwerków i materiałów pirotechnicznych, 

• pisać na ścianach, urządzeniach, tablicach, regulaminach, 

• rozdawać ulotek, sprzedawać towarów, rozwieszać materiałów reklamowych,  

• przeprowadzać spotkań bez zezwolenia administratora obiektu, 



• wchodzić na parkiet hali sportowej, bez zmiennego obuwia sportowego 

przystosowanego do parkietu hali.  

 

15. Wszystkie osoby znajdujące się na obiekcie są zobowiązane podporządkować się nakazom 

pracowników pełniących dyżur na obiekcie.  

16. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej i jej pomieszczeń jest: 

 

• pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni, 

• założenia właściwego obuwia sportowego (czystego, niepozostawiającego  podczas 

użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys, itp.), 

• przestrzeganie  zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu  z przyrządów sportowych 

znajdujących się w wyposażeniu hali, 

• utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach 

sanitarnych, 

• podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących  zajęcia oraz pracowników 

odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu, 

• przestrzeganie przepisów BHP, p.poż, ewakuacyjnych, porządkowych, regulaminów 

wewnętrznych obiektu. 

 

17.   Osoby wynajmujące obiekt w celach przeprowadzenia imprezy masowej zobowiązane 

są do przestrzegania „Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych”. 

18.    Obiekt sportowy jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być 

podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się 

do regulaminu hali widowiskowo - sportowej. Zasady związane z używaniem przez 

Administratora monitoringu regulują odrębne procedury/regulaminy 

19. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się  

w obecności nauczyciela (trenera, instruktora). Wejście grupy na halę powinno 

odbywać  się za jego zgodą. 

20. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach,  

w pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach. 

21.    MOSiR w Kostrzynie nad Odrą nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub 

pozostawione na terenie obiektu hali sportowej przedmioty oraz pieniądze, które 

należy przekazać do depozytu u osoby prowadzącej zajęcia (nauczyciel, trener, 

instruktor). 

22.   Na terenie  hali widowiskowo - sportowej zabrania się biegania po korytarzach,  

schodach, trybunach, itp., oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na 

utratę zdrowia lub  kalectwo. 

23.    Opiekunowie grup są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach 

korzystania z obiektu zgodnie z regulaminem porządkowym obowiązującym w hali 

widowiskowo – sportowej.  

24.  Wszelkie skaleczenia, urazy, itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, 

trenerowi, instruktorowi lub obsłudze obiektu. 

25.   Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą 

usuwane z terenu hali widowiskowo - sportowej. 

26.   Kierownictwo i obsługa hali widowiskowo – sportowej sprawuje nadzór nad 

przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie 

obiektu sportowego zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom. 

27.    Dyrekcja MOSiR w Kostrzynie nad Odrą zastrzega sobie prawo zmiany stawek 

wynajmowania hali widowiskowo – sportowej oraz do ewentualnych zmian 

harmonogramu wynajmu.  



28.   Wszystkich użytkowników hali widowiskowo - sportowej  zobowiązuje się do 

przestrzegania postanowień niniejszego „Regulaminu hali widowiskowo – sportowej, 

29.   Zgodnie z zapisami ustawy weteran i weteran poszkodowany mogą korzystać 

bezpłatnie z hali sportowej i siłowni będącej w zasobach samorządu terytorialnego (na 

podstawie legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego) – godziny zajęć 

muszą być uzgodnione z administratorem obiektu.   

 

Postanowienia końcowe: 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Kostrzynie nad Odrą. Gromadzone dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit.b 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w celu realizacji umów cywilnoprawnych i na podstawie oraz w  granicach stosowanych 

przepisów prawa. Ośrodek nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do 

państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane do czasu 

zrealizowania celu, dla którego są gromadzone.  

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich 

poprawiania, prostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz 

wniesienia skargi do organu nadzorczego wg udostępnianego w tym celu przez Spółkę, 

wzoru. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego przetwarzania ani 

profilowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego 

celu 

Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Kostrzynie nad Odrą 
Zygmunt Mendelski 


