REGULAMIN
KORZYSTANIA Z SALI I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH
W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY
UL.PATKOWSKIEGO 2A
1.Hala sportowa jest miejscem do prowadzenia zajęć programowych kultury fizycznej,
treningów sportowych, zajęć sportowo-rekreacyjnych, meczów.
2.Wykorzystanie hali do celów poza programowych wymaga każdorazowej zgody kierownika
hali.
3.Na teren obiektu sportowego mają wstęp uczestnicy zajęć i mogą w nim przebywać w
czasie przeznaczonym na ich prowadzenie.
4.Wszystkich ćwiczących w hali obowiązuje strój sportowy (zmienne obuwie niezależnie od
pory roku).
5.Zajęcia mogą odbywać się tylko i wyłącznie pod opieką osób posiadających uprawnienia do
ich prowadzenia.
6.Opiekunowie grup ćwiczących zobowiązani są do przestrzegania porządku ustalonego
przez kierownictwo hali.
7.Wejście na halę jest możliwe tylko i wyłącznie po zezwoleniu prowadzącego zajęcia.
8.Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń pozostają, w obiekcie sportowym pod opieką prowadzących
i są do ich dyspozycji.
9.Za stan techniczny sprzętu użytego do ćwiczeń odpowiada prowadzący zajęcia.
10.Ze sprzętu do ćwiczeń można korzystać na polecenie i pod nadzorem prowadzącego
zajęcia.
11.Dostrzeżone wady i uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu
zajęcia.
12.Za stan sanitarny i techniczny szatni oraz natrysków odpowiadają osoby z nich
korzystające.
13.Kierownictwo obiektu, ochrona oraz prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności
materialnej za rzeczy pozostawione w szatni przez uczestników zajęć.

14.Szkody powstałe podczas korzystania z obiektu pokrywa jednostka wynajmująca.
15.ZABRANIA SIĘ:
-Wnoszenia na teren obiektu sportowego ogni sztucznych, rac, świec dymnych, gwizdków,
noży, butelek, szklanek, puszek oraz innych przedmiotów, które mogłyby być użyte jako broń
i stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.
-Rzucania jakichkolwiek przedmiotów na parkiet.
-Używania wulgarnego słownictwa i obrażania jakichkolwiek osób.
-Używania odbiorników radiowych lub innych przedmiotów, które utrudniają lub
uniemożliwiają prowadzenie zawodów sportowych.
-Wnoszenia na teren obiektów napojów alkoholowych.
-Palenia papierosów na wewnątrz budynku i na tarasie.
-Wnoszenia na teren obiektu własnych krzeseł i innych przedmiotów służących do siedzenia.
16.Osoby wpuszczane na teren obiektu powinny akceptować powyższy regulamin.
17.Kierownictwo hali zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu obiektu przez służby
porządkowe osób, które do powyższego regulaminu nie dostosuje się.
18.Na terenie obiektu sportowego obowiązują przepisy BHP i P-POŻ., jakie dotyczą tego typu
obiektów w Polsce.
19. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, Nagrania
kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialność w stosunku do
użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu oraz instrukcji. Organizator gwarantuje,
iż monitoring powadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności
użytkowników.
20. Uczestnik, przebywając na terenie obiektu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela
Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji,
w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci
komputera, wykorzystania do promocji i organizacji projektu, udostępniania sponsorom oraz
partnerom projektu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania na
promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych
oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
21. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia do publicznej wiadomości uczniów,
nauczycieli, osób upoważnionych do korzystania z hali, kibiców.
22. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1.
1.
2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
siedzibą w Sandomierzu, ul. Koseły 3a, mail: sekretariat@mosir.sandomierz.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email (adres email):
iod@cuw.sandomierz.eu

3.

Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych MOSiR w
Sandomierzu.

4.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z zajęć.

5.

Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
cofnięcia zgody.

6.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych.

7.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje, iż
nie będzie Pan /i/ korzystała z oferty MOSiR w Sandomierzu.

ZATWIERDZIŁ
Dyrektor MOSiR

