REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI TRENINGOWEJ PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE
Sala treningowa udostępniana jest wyłącznie do:
- zajęć sportowych (piłka koszykowa, piłka siatkowa, badminton, karate, rugby).
Kategorycznie zakazuje się wykorzystywania sali do zajęć piłki ręcznej i nożnej.
- gimnastyki i zajęć rekreacyjnych
- zajęć tanecznych
§1
Regulamin określa zasady korzystania z sali treningowej w czasie lekcji i pozalekcyjnym oraz
z urządzeń będących na wyposażeniu tej sali.
§2
1. Sala sportowa jest udostępniona użytkownikom od poniedziałku do piątku w godzinach 730
– 2200.
2. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1700 w sali treningowej odbywają się
zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie
3. W razie potrzeby godziny funkcjonowania sali sportowej mogą ulec zmianie.
§3
Całodniowe udostępnianie pomieszczeń sali treningowej możliwe jest w dniu wolnym od
zajęć dydaktycznych po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły.
§4
Z sali treningowej można korzystać w sposób odpłatny lub nieodpłatny.
1. Nieodpłatnie z sali treningowej korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w
Wejherowie podczas zajęć lekcyjnych.
2. Odpłatnie z sali treningowej i innych pomieszczeń użytkowych mogą korzystać osoby na
podstawie podpisanej umowy wynajmu.
§5
Zajęcia w sali treningowej mogą odbywać się wyłącznie pod nadzorem nauczyciela lub
trenera prowadzącego zajęcia.
§6
Wszystkie osoby korzystające z sali treningowej mają obowiązek posiadać odpowiedni strój
sportowy i zmienne obuwie.
§7
Utrzymanie porządku i czystości na sali, w szatni i innych pomieszczeniach stanowi warunek
do dalszego korzystania z nich.

§8
1. Sprzęt gimnastyczny należy rozstawiać, porządkować i korzystać z niego zgodnie z
jego przeznaczeniem i tylko w obecności nauczyciela/trenera. Wszelkie uszkodzenia
należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia/trening.
2. W przypadku dokonania zniszczeń w trakcie prowadzonych zajęć, osoba prowadząca
zajęcia niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji Dyrektora Szkoły lub osobę przez
dyrektora wskazaną.
3. Za szkody powstałe w trakcie zajęć w obiekcie sportowym ( sala treningowa szatnie,
sanitariaty, korytarze) ponoszą odpowiedzialność uczestnicy zajęć oraz prowadzący
zajęcia.
§9
Każdy wypadek ćwiczący zgłaszają niezwłocznie prowadzącemu zajęcia/trening.
§ 10
Do obowiązków nauczyciela/trenera prowadzącego zajęcia należy;
1) zapoznanie grupy z regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu,
2) każdorazowe sprawdzenie przed i po zajęciach pomieszczeń sali, sanitariatów, szatni i
korytarzy w obrębie sali oraz urządzeń znajdujących się w nich,
3) zgłaszanie wszelkich uwag dyrektorowi szkoły lub pracownikom obsługi
4) sprawdzenie wyposażenia grupy we właściwy strój sportowy,
5) przebywanie z uczestnikami i nadzorowanie przebiegu zajęć,
§ 11
Nauczyciel /trener odpowiedzialny jest za:
1) bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć
2) stan sprzętu sportowego
3) utrzymanie czystości obiektu
§ 12
Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wskazana może kontrolować wszystkie prowadzone na
sali zajęcia, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości - przerwać zajęcia i zakazać korzystania
z sali treningowej
§ 13
Za wartościowe rzeczy oraz przedmioty pozostawione w obiekcie zarządca nie ponosi
odpowiedzialności
§ 14
W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły lub
wyznaczony przez niego Koordynator.

