REGULAMIN Obiektu rekreacyjnego „Hala Zwycięstwa”
1.

Nazwa „Hala Zwycięstwa” oznacza obiekt zlokalizowany przy ul. Zwycięstwa 10, służący do zaspokajania potrzeb w zakresie zajęć
sportowo-rekreacyjnych poprzez: szkoły, kluby sportowe, instytucje i zakłady pracy, oraz osoby indywidualne w Sali
gimnastycznej (sala) lub na boisku ze sztuczną nawierzchnią (boisko), jak również podmiot zarządzający obiektem: Filip Błaż
Agencja „Global”, ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok, NIP: 8121753381.

2.

Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz przepisów p.poż i bhp.

3.

Godziny otwarcia obiektu oraz ramowy plan prowadzonych zajęć podane są na stronie www.halazwyciestwa.pl. Podane na stronie
www dni i godziny mogą ulec zmianie.

4.

Korzystający jest odpowiedzialny za powstałe uszkodzenia lub zniszczenie mienia przez użytkowników i osoby towarzyszące.

5.

Korzystający nie ma prawa w ramach wstępu na boisko lub salę, do przekazania obiektu osobie trzeciej do korzystania w formie
najmu, podnajmu ani zbliżonej, za wynagrodzeniem lub bez.

6.

Korzystający każdorazowo przed i po zakończeniu zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia stanu sali/boiska i szatni.

7.

W przypadku uszkodzenia czy zniszczenia sprzętu lub urządzeń sportowych należy niezwłocznie powiadomić przedstawiciela Hali

8.

Warunkiem korzystania z sali lub boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z miękką podeszwą.

9.

Użytkownicy pomieszczeń sportowo-widowiskowych są zobowiązani dbać o czystość oraz szanować sprzęt i urządzenia Hali

Zwycięstwa.

Zwycięstwa.
10. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży (nieletnich) odpowiedzialny jest rodzic bądź osoba sprawująca opiekę.
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się :
a.

na boisku używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

b.

wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska i sali,

c.

niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d.

wchodzenia na bandy okalające boisko,

e.

palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wszelkiego rodzaju środków odurzających,

f.

wnoszenia oraz spożywania jedzenia na boisku,

g.

spożywania napojów na płycie boiska,

h.

zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

i.

otwierania okien bez zgody przedstawiciela Hali Zwycięstwa,

j.

przeszkadzania w zajęciach lub grze,

k.

zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

l.

wprowadzania zwierząt bez zgody przedstawiciela Hali Zwycięstwa,

m.

korzystania z boiska lub sali bez zgody przedstawiciela Hali Zwycięstwa.

12. Za rzeczy wartościowe pozostawione przez wynajmujących w szatniach Hala Zwycięstwa nie ponosi odpowiedzialności.
13. Za niewłaściwe zachowanie, nie reagowanie na polecenia przedstawiciela Hali Zwycięstwa oraz rażące naruszenie regulaminu,
użytkownik może zostać natychmiastowo usunięty z obiektu i musi opuścić obiekt na żądanie przedstawiciela Hali Zwycięstwa.
14. Szatnie od momentu otrzymania klucza od przedstawiciela Hali Zwycięstwa do momentu zwrotu są pod wyłącznym nadzorem
osoby która otrzymała klucz.
15. Istnieje możliwość wypożyczenia znaczników w recepcji Hali Zwycięstwa, które przed opuszczeniem obiektu należy zwrócić.
16. Odpowiedzialność materialna za zgubione/zniszczone klucze oraz znaczniki ciąży na Korzystającym. Kara za zgubienie/ nie
zwrócenie znacznika lub klucza wynosi 20 zł.
17. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania wyznaczonych w harmonogramie godzin. Wszystkie odstępstwa
dopuszczalne są jedynie pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody przedstawiciela Hali Zwycięstwa.
18. Hala Zwycięstwa ma prawo monitorować cały obiekt, dokumentować i fotografować obiekt również w czasie korzystania przez
osoby, a także korzystać z zebranego materiału w celach związanych z promocją Hali Zwycięstwa i prowadzonych tam imprez,
wydarzeń, zajęć sportowych itp. Korzystający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Halę Zwycięstwa,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz
do wykorzystania wizerunku utrwalonego na zdjęciach lub materiałach wideo do celów marketingowych. Administratorem danych
osobowych jest Hala Zwycięstwa. W przypadku braku zgody Korzystający musi poinformować o tym fakcie przedstawiciela Hali
Zwycięstwa pod rygorem nieważności.
19. Z trybun zlokalizowanych obok boiska mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie. Hala Zwycięstwa nie ponosi odpowiedzialności za
korzystanie z trybun przez osoby niepełnoletnie.
20. Każdy użytkownik sali gimnastycznej/ boiska powinien posiadać własne OC i NNW.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za korzystanie z Hali Zwycięstwa przez osoby chore i ewentualnych, wynikłych
z tego kontuzji, wypadków i urazów.
22. Sprawy nie ujęte w regulaminie, a wynikłe w trakcie użytkowania obiektu rozstrzyga w pierwszej kolejności Hala Zwycięstwa.
23. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania boiska należy zgłaszać do przedstawiciela Hali Zwycięstwa.
24. Treść niniejszego regulaminu może być zmieniona w każdym czasie.

