Regulamin sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej im. Dzieci Polskich w Pile
§1
Zasady ogólne
1. Sala gimnastyczna (dalej: sala) jest w szczególności przeznaczona do prowadzenia zajęć
wychowania fizycznego, zajęć szkolnego koła sportowego, rozgrywek szkolnych i innych sportowych
zajęć szkolnych lub imprez sportowo-okolicznościowych.
2. W czasie, w którym sala nie jest wykorzystywana zgodnie z § 1 ust. 1, sala jest przeznaczona do
odpłatnego udostępniania osobom trzecim.
3. Sala pozostaje zamknięta w święta, a także w dzień 24 grudnia każdego roku oraz ewentualnie w
inne dni, jeśli Szkoła tak postanowi.
4. Wszystkich korzystających z sali obowiązują zasady wynikające z niniejszego regulaminu.
5. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają: dyrektor szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego,
personel pedagogiczny oraz osoby korzystające z sali. Za stan sprzętu w trakcie korzystania z sali
odpowiadają w szczególności nauczyciele, uczniowie oraz osoby korzystające.
6. Wszystkie osoby korzystające i chcące korzystać z sali, w tym w szczególności uczniowie i personel
Szkoły, zobowiązane są zapoznać z niniejszym regulaminem i przestrzegać jego postanowień.
§2
Zasady korzystania z sali obowiązujące wszystkich
1. Zabronione jest przebieranie się w sali (w części sportowej). Przebieranie powinno następować w
szatniach.
2. Przebierający zobowiązani są zachować porządek w szatni oraz najbliższym otoczeniu.
3. Na terenie obiektu sali zakazuje się palenia papierosów i picia alkoholu.
4. Zabrania się:
a. wchodzenia na salę w brudnych butach oraz butach zwykłego (codziennego) użytku; na sali
obowiązuje obuwie sportowe,
b. korzystania z sali w ubiorze niegimnastycznym; korzystający z sali obowiązani są stosować
ubiór sportowy.

§3
Korzystanie z sali na potrzeby szkolne
1. Za bezpieczeństwo osób korzystających z sali podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
Uczniowie mogą przebywać na sali wyłącznie w obecności nauczyciela lub innej osoby prowadzącej
zajęcia.
2. Należy dbać aby strój gimnastyczny był czysty.
3. Ze względów higienicznych niewskazane jest pożyczanie stroju gimnastycznego.
4. Każda klasa lub zespół ćwiczący obowiązani są za porządek na sali, w szatniach oraz ich otoczeniu.
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5. Sprzęt do ćwiczeń i sprzęt sportowy należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela lub innej
osoby prowadzącej zajęcia. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi.
6. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi.
7. Dyżurni odpowiadają za porządek i ład w szatni i innych pomieszczeniach przez:
a. usunięcie pozostałych zanieczyszczeń,
b. przekazanie zapomnianych przedmiotów właścicielowi.
8. Zabronione jest wspinanie się po drabinkach, linach, gra w piłkę w sposób niezorganizowany.
9. Zabronione jest głośne i brutalne zachowanie w trakcie zajęć sportowych.
10. Zabronione jest korzystanie z sali w czasie przerw oraz poza obowiązującymi godzinami zajęć
wychowania fizycznego.
§4
Odpłatne udostępnienie sali osobom trzecim
1. Sala jest przeznaczona do odpłatnego wykorzystania przez osoby trzecie w dniach i godzinach
przewidzianych przez Szkołę.
2. Z sali korzystać mogą odpłatnie w szczególności kluby sportowe, stowarzyszenia oraz grupy osób.
3. W przypadku zamiaru korzystania z sali przez grupę osób wybierają one ze swojego grona
reprezentanta.
4. W celu odpłatnego korzystania z sali konieczne jest zawarcie umowy ze Szkołą.
5. Zamiar korzystania z sali należy zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem. W ten sam sposób należy
ustalić termin i godziny korzystania z sali.
6. Korzystający z sali obowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz innych
wytycznych i wskazań Szkoły co do zasad i sposobu korzystania z sali.
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