
UCHWAŁA NR XLVIII/447/2017
RADY GMINY CZARNA

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z sal gimnastycznych przy  szkołach podstawowych dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Czarna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.2 pkt.4 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875)  Rada Gminy Czarna uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z sal gimnastycznych funkcjonujących w:

- Publicznej Szkole Podstawowej w Borowej,

- Publicznej Szkole Podstawowej w Chotowej,

- Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej,

- Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Głowaczowej,

- Publicznej Szkole Podstawowej w Grabinach,

- Publicznej Szkole Podstawowej w Jaźwinach,

- Publicznej Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Starej Jastrząbce,

- Publicznej Szkole Podstawowej im. Lotników Brytyjskich w Żdżarach,

- Publicznej Szkole Podstawowej w Róży w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Feret-Kłys
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Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/447/2017

Rady Gminy Czarna

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

§ 1. 1.  Sala gimnastyczna zwana dalej „salą” służy do przeprowadzania zajęć, rozgrywek i imprez sportowych 
jak również imprez kulturalnych. 

2. Zajęcia w sali odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.

3. Do dyspozycji uczestników zajęć i innych form korzystania oddaje się również szatnie oraz pomieszczenia 
sanitarne.

§ 2. 1.  Sala czynna jest: 

1) poniedziałek – piątek w godz.16.00-21.00;

2) sobota i niedziela w razie potrzeb (zamówienia);

2. W razie potrzeby dni i godziny otwarcia sali mogą ulec zmianie.

3. W dni powszednie od godz.8.00-16.00 sala nieodpłatnie udostępniona jest przede wszystkim na realizację 
zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły.

4. W pozostałych dniach i godzinach sala może być udostępniona osobom fizycznym i grupom 
zorganizowanym.

§ 3. Za korzystanie z sali pobierane są opłaty.

§ 4. Ustala się  opłatę za korzystanie z sali w wysokości 30 zł. za 1 godzinę zegarową.

§ 5. Nieodpłatnie z sali korzystać mogą:

1) uczniowskie kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Czarna;

2) grupy uczniów  szkół podstawowych z terenu Gminy Czarna z opiekunem;

3) kluby sportowe działające na terenie Gminy Czarna.

§ 6. Nieodpłatnie udostępnia się salę na:

1) . spotkania z mieszkańcami organizowane przez Wójta i Rady Sołeckie, będące wynikiem statutowej 
działalności tych organów,

2) . organizowanie imprez charytatywnych oraz patriotycznych uzgodnionych z Dyrektorem Szkoły,

3) . lokale wyborcze dla potrzeb przeprowadzenia wyborów,

4) . inne uzgodnione z Dyrektorem Szkoły zajęcia sportowe, społeczno-kulturalne dla mieszkańców Gminy.

§ 7. Z sali korzystać mogą:

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć pod nadzorem 
pełnoletniego opiekuna;

2) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera;

3) zakłady pracy, instytucje i organizacje realizujące zadania własne Gminy na rzecz mieszkańców gminy;

4) osoby fizyczne;

§ 8. Z sali korzystać nie mogą osoby:

1) których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających;

2) z przeciwwskazaniami lekarskimi do uczestniczenia w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
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§ 9. Obowiązkiem osób korzystających z sali oraz prowadzących zajęcia jest w szczególności:

1) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć;

2) zabezpieczenie mienia wartościowego we własnym zakresie;

3) pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni;

4) założenie właściwego stroju oraz obuwia sportowego czystego o podeszwie miękkiej nie pozostawiającego 
podczas używania zabrudzeń, rys itp.;

5) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych oraz przepisów p.poż. 
i porządkowych;

6) utrzymanie czystości i porządku na terenie sali gimnastycznej, szatni i pomieszczeń sanitarnych;

7) niezwłoczne opuszczanie sali po zakończeniu zajęć;

8) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracownika odpowiedzialnego za 
funkcjonowanie sali.

§ 10. Na terenie sali obowiązuje zakaz:

1) wnoszenia na salę fajerwerków, materiałów pirotechnicznych, pojemników do rozpylania gazu, butelek, 
puszek;

2) wieszania się na obręczach i konstrukcjach do gier zespołowych;

3) korzystania z uszkodzonego sprzętu i wyposażenia;

4) wprowadzania zwierząt.

§ 11. W czasie zajęć, zawodów lub imprez organizator jest zobowiązany przestrzegać regulaminu oraz jest 
odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z sali.

§ 12. Zajęcia sportowe, zawody lub imprezy odbywają się w obecności nauczyciela, instruktora, trenera lub 
organizatora. Wejście na salę odbywa się za jego zgodą.

§ 13. Dyrektor Szkoły  lub osoba upoważniona mają prawo kontrolować przestrzeganie porządku w zakresie 
użytkowania obiektu, a w razie stwierdzenia uchybień- zakazać korzystania z sali. Wszystkie osoby przebywające 
w sali są zobowiązane do podporządkowania się ich poleceniom.

§ 14. Dyrektor Szkoły  zastrzega sobie prawo zmian harmonogramu korzystania z hali.

§ 15. 1.  Osoby fizyczne i inne podmioty mogą korzystać z sali po uprzednim zawarciu umowy z Dyrektorem 
Szkoły. 

2. Wynajmu sali należy dokonać u Dyrektora Szkoły z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

§ 16. Do korzystania z sali uprawnione są osoby lub grupy osób, które zawarły umowę i dokonały 
odpowiedniej opłaty na konto bankowe Szkoły oraz przestrzegają ustalonych zasad w regulaminie, a także przed 
wejściem na salę okażą osobie uprawnionej potwierdzony dowód wpłaty.

§ 17. Skargi, zażalenia i wnioski należy składać do Dyrektora Szkoły.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Feret-Kłys

Id: E80597AA-2A61-413B-B8E3-3D28A9D5F530. Podpisany Strona 2




