
 Regulamin użytkowania Hali Sportowej im. Jerzego Szmajdzińskiego  

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

 

§ 1 

Właścicielem Hali Sportowej zwanej dalej halą, jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa (KPSW) 
w Jeleniej Górze. 

§ 2 

Halę stanowią: 

1. wielofunkcyjna sala sportowa, trybuny, sauna, sale gimnastyczne, hall wejściowy 
z portiernią; 

2. pomieszczenia: administracyjne, techniczne, sanitarne, przebieralnie; 

3. ciągi komunikacyjne. 

§ 3 

Każdy kto: 

1. przebywa w Hali zobowiązany jest do  wcześniejszego zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz 
do jego przestrzegania; 

2. ponadto, każdy kto korzysta z Hali zobowiązany jest do wcześniejszego zapoznania 
się z instrukcjami korzystania z pomieszczeń i urządzeń Hali oraz do przestrzegania powyższych. 

§ 4 

1. Hala nie jest powszechnie dostępna. 

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

3. Z Hali korzystać mogą zorganizowani w grupy studenci i pracownicy KPSW oraz, 
w szczególnych okolicznościach, inne osoby za zgodą władz uczelni. 

§ 5 

Nadzór nad halą sprawuje Kanclerz KPSW za pośrednictwem Specjalisty ds. administracyjno-technicznych, 
zwanego dalej kierownikiem hali. 

§ 6 

Zajęcia grup studenckich korzystających z hali sportowej odbywają się za zgodą i pod nadzorem nauczycieli 
Międzywydziałowego Studium Wychowania Fizycznego KPSW oraz kierunku wychowania fizycznego i 
fizjoterapii określanych dalej mianem: prowadzący zajęcia. 

§ 7  

Osoby dokonujące zniszczeń sprzętu, urządzeń oraz pomieszczeń hali ponoszą pełne koszty 
ich naprawy i usunięcia. 

§ 8 

1. Prowadzący zajęcia odpowiadają za nadzorowanych podopiecznych w zakresie bezpieczeństwa 
i przestrzegania regulaminu. 

2. Prowadzący zajęcia odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone przez nadzorowanych 
podopiecznych, powstałe w wyniku niezachowania należytej staranności w zakresie organizacji 
i nadzoru nad przebiegiem treningów sportowych oraz zajęć dydaktycznych. 

3. Prowadzący zajęcia i ich podopieczni zobowiązani są do wykorzystywania pomieszczeń 
i urządzeń hali w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu. 



§ 9 

Klucze do poszczególnych pomieszczeń, po ustaleniu tożsamości uprawnionego użytkownika, pobiera 
się i oddaje za pokwitowaniem w portierni. 

§ 10 

Na terenie hali zabrania się w szczególności: 

1. spożywania alkoholu i palenia tytoniu, a także przebywania w stanie nietrzeźwym 
lub po użyciu środków odurzających; 

2. spożywania posiłków i zaśmiecania terenu; 

3. wykorzystywania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz samodzielnego 
ich przestawiania bez zgody prowadzących zajęcia; 

4. wchodzenia na wielofunkcyjną salę sportową i ciągi komunikacyjne bezpośrednio do niej przylegające 
bez zgody prowadzącego zajęcia; 

5. przebywania na trybunach; 

6. wnoszenia i używania materiałów łatwopalnych oraz szklanych opakowań. 

§ 11 

Korzystający z hali zobowiązani są w szczególności do: 

1. podporządkowania się poleceniom prowadzących zajęcia, kierownika i personelu hali; 

2. używania odpowiedniego, czystego stroju i obuwia halowego; 

3. zgłaszania wszelkich usterek w portierni hali. 

§ 12 

Widzowie podczas imprez sportowych mogą przebywać tylko w miejscach przeznaczonych 
dla publiczności. 

§ 13 

W razie niebezpieczeństwa prowadzący zajęcia lub/i personel hali może nakazać użytkownikom opuszczenie 
budynku. 

§ 14 

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane 
z terenu hali, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania dyscyplinarnego lub/i 
na drogę właściwego postępowania sądowego. 

§ 15 

KPSW, prowadzący zajęcia, kierownik hali oraz jej personel nie ponoszą odpowiedzialności 
za rzeczy wartościowe pozostawione przez użytkowników na jej terenie. 

§ 16 

Uwagi dotyczące funkcjonowania hali należy zgłaszać kierownikowi. 


