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Załącznik nr 1 do Z/7/2023  Dyrektora ŚOSiR  

z dnia  06-03-2023 r. 

 

Regulamin obiektów przy Hali sportowej „Zawiszów” 

1. Administratorem obiektów przy hali sportowej „Zawiszów” przy ulicy Galla 
Anonima 1 a w Świdnicy jest Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Śląska 35, 
58-100 Świdnica. 

2. Do korzystania z obiektów uprawnieni są: 
- zawodnicy, szkoleniowcy klubów sportowych, 
- uczniowie szkół z nauczycielami, 
- zakłady pracy bądź inne organizacje za zgodą dyrekcji ŚOSiR, 
- osoby indywidualne. 

3. Obiekty dostępne są codziennie w godzinach 7.00-21.30. 
4. Korzystanie z obiektów równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu. 
5. Zajęcia szkoleniowe zawodników klubów sportowych i zajęcia wychowania 

fizycznego uczniów mogą odbywać się wyłącznie pod nadzorem trenera, 
instruktora, nauczyciela. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za 
przebieg prowadzonych zajęć. 

6. Inne organizacje również korzystają z obiektów pod nadzorem wyznaczonego 
przedstawiciela, który ponosi odpowiedzialność za przebieg, ład i porządek zajęć 
lub podczas imprezy. 

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak                           
i mieniu, wynikłe z korzystania z obiektu. Ryzyko związane z amatorskim                                  
i wyczynowym uprawianiem sportu ponoszą użytkownicy. 

8. Podczas korzystania z boisk, urządzeń, użytkowników obowiązuje strój sportowy                                            
i właściwe obuwie oraz ustalony harmonogram zajęć i terminarz imprezy. 

9. Korzystający z obiektów zobowiązani są do ich poszanowania, dbałości o czystość 
i porządek oraz użytkowania obiektów i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Zabrania się jazdy na rowerach, hulajnogach i tym podobnych urządzeniach. 

10. W czasie przeprowadzanie imprez i zawodów sportowych organizator ma 
obowiązek zapewnienia obsługi administracyjnej i porządkowej. 

11. Na obiektach obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania napojów 
alkoholowych i innych środków odurzających oraz zakaz wprowadzania zwierząt 
(z wyjątkiem psów przewodników wchodzących z osobami niewidomymi oraz 
psów asystujących wchodzących z osobami niepełnosprawnymi). 

12. Wszelkie szkody lub zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu imienia lub osób 
należy zgłaszać właścicielowi obiektu. 

 

 

 


