
 

   

 

Regulamin korzystania  

z Hali Sportowej Częstochowa ul. Żużlowa 4 

 

 

I. Część ogólna 

1. Hala Sportowa Częstochowa jest administrowana przez podmiot Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą przy 

 ul. Śląskiej 11/13 w Częstochowie (dalej HSC). 

2. Obiekt jest czynny codziennie od godziny 7.30 do godziny 21.30.  

3. Przed korzystaniem z areny głównej, sal treningowych, sal gimnastycznych oraz  innych powierzchni przeznaczonych 

 pod najem, należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem korzystania z obiektu i dokonać akceptacji poprzez 

 stosowny wpis w książce rejestrów użytkowników obiektu.  

4. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny obowiązkowo podporządkować się przepisom niniejszego 

 regulaminu oraz zaleceniom administratora obiektu (obsługi). 

5. Osoby naruszające porządek, przepisy niniejszego regulaminu lub nie stosujące się do zaleceń obsługi mogą być 

 usuwane z terenu hali. 

6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz: palenia papierosów (w tym e-papierosów), spożywania napojów alkoholowych, 

 narkotyków i środków odurzających a także  wprowadzania zwierząt. 

7. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach, holach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie 

 i innych na utratę zdrowia lub kalectwo. 

8. Wejście na arenę główną, sale treningowe i sale gimnastyczne wyłącznie w obuwiu sportowym. 

9. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. 

II. Zasady korzystania z hali 

1. Grupy zorganizowane korzystające z areny głównej, sal treningowych i  gimnastycznych, zwanych dalej „obiektami 

 sportowymi”, realizują zajęcia według ustalonego harmonogramu. 

2. Zajęcia grupowe z dziećmi i młodzieżą mogą odbywać się wyłącznie pod opieką uprawnionego nauczyciela, szkoleniowca 

 lub opiekuna, zwanego dalej „prowadzącym”, zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami i wymogami. 

3. Prowadzący zajęcia każdorazowo przed ich rozpoczęciem, dla zachowania bezpieczeństwa, winien sprawdzić stan 

 techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek, zgłosić ten fakt 

 obsłudze obiektu lub innej upoważnionej osobie. 

4. W czasie rozgrywek, turniejów i innych imprez organizator jest odpowiedzialny również za przestrzeganie przepisów 

 Regulaminu Porządkowego Hali Sportowej Częstochowa oraz za zabezpieczenie, w porozumieniu z administratorem 

 obiektu, służb porządkowych i opieki medycznej. 

III. Odpowiedzialność i kary 

1.  Prowadzący zajęcia treningowe są odpowiedzialni za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za właściwą organizację zajęć, 

 porządek i dyscyplinę ćwiczących. 

2.  Najemca bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, porządek, dyscyplinę oraz właściwą organizację zajęć 

 sportowych, rekreacyjnych, gier amatorskich, zabaw itp.  

3. Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp., pozostawione w szatni, 

 odpowiedzialność ponosi Najemca.  

4. HSC nie ponosi odpowiedzialności za zagubione na terenie obiektu przedmioty lub dokumenty. 

5.  Za szkody powstałe w czasie trwania najmu odpowiada Najemca, przy czym podstawą ustalenia odszkodowania jest 

 protokół sporządzony i podpisany przez obie strony, względnie w sytuacjach wymagających niezwłocznego 

 działania, sporządzony jednostronnie przez HSC.  

6.  Wszelkie doznane urazy należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu lub obsłudze obiektu. 

7.  Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania zasad niniejszego regulaminu, HSC nie ponosi odpowiedzialności. 

8.  W przypadku organizacji wydarzeń o charakterze publicznym HSC zastrzega sobie prawo do utrwalania ich przebiegu           

 w formie fotorelacji przez uprzednio wskazanego pracownika hali. Utrwalanie może być wykorzystane w celach 

 sprawozdawczych, dokumentacyjnych i promujących działalność Hali Sportowej Częstochowa w stosunku do wizerunku 

 osób tylko po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie wizerunku.  

 Z pominięciem zgody mogą być utrwalane i prezentowane jedynie zdjęcia: 
a. Osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych,                  

 w szczególności politycznych, społecznych i zawodowych. 
b. Osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza /konferencja, zawody 
 sportowe/. 

9.  Skargi i wnioski należy kierować do Dyrekcji Hali Sportowej Częstochowa, tel. 34 372 82 71.   

              

       

 

                Zarząd  

                    Hali Sportowej Częstochowa Sp. z o.o. 


