REGULAMIN
SALI GIMNASTYCZNEJ POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU W BEŁCHATOWIE
§1 Zasady ogólne:
1) zarządcą sali gimnastycznej jest Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie. Obsługę sali realizują
pracownicy pływalni PCS;
2) sala gimnastyczna jest czynna 7 dni w tygodniu, w godzinach od 7:00 do 21:30.
3) wszelkie informacje o dokonywaniu rezerwacji oraz wolnych terminów dostępne są w kasie
pływalni lub pod nr tel.: kasa pływalni 502-057-563, biuro 44 733-01-70;
4) opłaty za korzystanie z obiektu pobierane są zgodnie z cennikiem PCS w Bełchatowie;
5) użytkownikami sali gimnastycznej mogą być grupy szkolne, organizacje, stowarzyszenia, grupy
zorganizowane oraz osoby prywatne;
6) sala gimnastyczna jest przeznaczona do realizacji zajęć wychowania fizycznego, rozgrywek
sportowych oraz organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych i okolicznościowych.
§2 Zasady korzystania:
1) za jednorazowe skorzystanie z sali należy uiścić opłatę w kasie pływalni. W przypadku
cyklicznego korzystania z sali należy uprzednio podpisać umowę z Dyrektorem Powiatowego
Centrum Sportu w Bełchatowie;
2) osoby małoletnie do 13 roku życia chcące skorzystać z boiska muszą pozostawać pod opieką
osoby pełnoletniej;
3) w przypadku grup szkolnych, korzystanie z sali gimnastycznej dozwolone jest tylko
w obecności nauczyciela/opiekuna. W pozostałych przypadkach w sali gimnastycznej musi
przebywać co najmniej jedna osoba dorosła, która będzie odpowiedzialna za pozostałych
uczestników zajęć;
4) wszystkich ćwiczących i prowadzących zajęcia obowiązuje czyste, zmienne obuwie sportowe;
5) ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając obuwie i ubranie w należytym porządku.
W czasie przebywania w sali gimnastycznej szatnia powinna być zamknięta. Osoby nie
uczestniczące w zajęciach nie mogą przebywać w tym czasie w szatni;
6) przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń oraz sprzętu sportowego na sali do ćwiczeń
powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego w sposób bezpieczny
i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt. Wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń
w sali należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia;
7) wszystkie urządzenia w sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie

z ich przeznaczeniem. Prowadzący ma obowiązek sprawdzić stan techniczny używanych
podczas zajęć urządzeń;
8) przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy

po zakończonych zajęciach należy

pozostawić w wyznaczonych miejscach;
9) młodzież ćwicząca w sali gimnastycznej w czasie zajęć szkolnych,

zobowiązana jest

przestrzegać poleceń nauczyciela/opiekuna, dotyczących szczególnie: ładu, porządku,
dyscypliny w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu;
10) za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel/opiekun;
11) uczestnikom zajęć zabrania się noszenia biżuterii.
§3 Postanowienia końcowe:
1) każdy wypadek uczniowie zgłaszają natychmiast nauczycielowi/opiekunowi. Osoby prywatne
wypadek zgłaszają obsłudze pływalni;
2) za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatność do ćwiczeń odpowiada PCS;
3) w sali gimnastycznej nie wolno spożywać posiłków. Zabronione jest żucie gumy podczas
zajęć;
4) wszystkich użytkowników obowiązuje zachowanie zgodne z niniejszym regulaminem;
5) skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor PCS w Bełchatowie w formie pisemnej lub mailowej na
adres: info@pcs-belchatow.pl;
6) zasady korzystania z obiektu nieujęte w niniejszym regulaminie są zawarte w zarządzeniu
Dyrektora PCS w Bełchatowie i podanie do publicznej wiadomości w formie informacji na
tablicy ogłoszeń na terenie sali gimnastycznej.

