Regulamin korzystania
z sal konferencyjnych i innych pomieszczeń (powierzchni)
przeznaczonych pod najem w Hali Sportowej Częstochowa,
ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa
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Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z sal konferencyjnych oraz innych powierzchni przeznaczonych pod
najem.
Udostępnianie sal konferencyjnych i innych powierzchni przeznaczonych pod najem odbywa się na pisemny wniosek
zainteresowanego rezerwacją i po podpisaniu umowy najmu.
Z najmowanych pomieszczeń można korzystać w godzinach od 7.30 do 21.30.
Przed korzystaniem z sal konferencyjnych i innych pomieszczeń należy obowiązkowo zapoznać się
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Rodzaj organizowanego spotkania, konferencji, szkolenia, warsztatów itp. nie może kolidować z ogólnie przyjętymi
zasadami etyki lub powodować negatywnych skutków dla wizerunku Hali Sportowej Częstochowa Sp. z o.o. (dalej
HSC).
Wynajmujący nie ma prawa udostępniania najmowanych pomieszczeń podmiotom trzecim.
W przypadku przedłużenia się czasu korzystania z przedmiotu najmu, Wynajmujący nalicza opłatę za każdą
rozpoczętą dodatkową godzinę, wg cennika. Przedmiotowa opłata naliczana jest po upływie pierwszych 15 min.
każdej dodatkowej godziny.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zgody na przedłużenie czasu korzystania z przedmiotu najmu
w przypadku nakładających się innych rezerwacji w tym czasie.
Najemca zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i pozostawienia go
Wynajmującemu w takim stanie, w jakim został przekazany.
Wynajmujący, na prośbę Najemcy, udostępnia sprzęt multimedialny w postaci rzutnika, ekranu oraz sprzętu
nagłaśniającego, za który Najemca w pełni odpowiada.
Najmujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania przedmiotu
najmu, w tym w szczególności za zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież wyposażenia spowodowane przez Najemcę
lub osoby trzecie w czasie korzystania z sali lub innego pomieszczenia.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w przedmiocie najmu lub jego wyposażenia, Wynajmujący sporządzi
dokumentację uszkodzenia wraz z kosztorysem napraw, którego kopię prześle na adres Najmującego oraz dokona
napraw zgodnie z przesłanym kosztorysem.
Najemca pokryje w całości koszty usunięcia uszkodzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.
HSC nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania usługi w przypadku zaistnienia okoliczności
nadzwyczajnych lub niezależnych od HSC.
HSC zobowiązuje się dochować należytej staranności w zabezpieczeniu przedmiotu najmu, jednakże nie odpowiada
za rzeczy użytkowników pozostawione w salach konferencyjnych lub innych pomieszczeniach w obiekcie.
Na terenie obiektu obowiązuje zakaz: palenia papierosów (w tym e-papierosów), spożywania napojów alkoholowych,
narkotyków i środków odurzających, a także wprowadzania zwierząt.
W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
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/.
Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania zasad niniejszego regulaminu HSC nie ponosi
odpowiedzialności.
Skargi i wnioski należy kierować do Dyrekcji Hali Sportowej Częstochowa, tel. 34 372 82 71.
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