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REGULAMIN
korzystania z Hali Widowiskowo – Sportowej w Rakoniewicach przy
ulicy

Nowotomyskiej

3,

będącą

własnością

Gminy

Rakoniewice

dzierżawioną przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o.
pod nazwą „Hala Widowiskowo – Sportowa w Rakoniewicach”.
1. Najemca, użytkownik, uczestnik imprezy zobowiązany jest do:
a) przestrzegania przepisów wynikających z niniejszego regulaminu i
innych ustalonych między użytkownikiem a wynajmującym,
b) w przypadku organizacji imprezy masowej należy przestrzegać
postanowień Ustawy z dnia 22.08.97r./Dz. Ustaw Nr 106 poz.680
ze zmianami/ o bezpieczeństwie imprez masowych,
c) zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu
innych osób obecnych na imprezie, a w szczególności przestrzegać
postanowień regulaminu obiektu i regulaminu imprezy,
d) przestrzegania zakazu wnoszenia broni i innych niebezpiecznych
przedmiotów

/narzędzi/

oraz

materiałów

wybuchowych,

pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających
lub substancji psychotropowych,
e) dbałości o stan techniczny urządzeń sportowych i wyposażenia
obiektu, wykorzystania ich zgodnie z przeznaczeniem,
f) chronienia przed zniszczeniem, uszkodzeniem i dewastacją
wynajmowanego obiektu i jego otoczenia,
g) przestrzegania zakazu wieszania reklam, informacji itp. bez zgody
kierownika obiektu,
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h) bezwzględnego
pożarowego

przestrzegania

w

użytkowania,

trakcie

oraz

przepisów

przebywania

przestrzegania

na

bezpieczeństwa
obiekcie

i

jego

bezwzględnego zakazu

palenia tytoniu na terenie całego obiektu,
i) parkowania

pojazdów

wyłącznie

w

miejscach

do

tego

wyznaczonych,
j) ponoszenia kosztów wszelkich szkód wynikłych w trakcie
użytkowania obiektu i uczestnictwa w imprezie,
k) wykorzystywania obiektu zgodnie z przeznaczeniem określonym w
umowie najmu oraz nie podnajmowaniu obiektu bez zgody
kierownika,
l) podporządkowania

się

poleceniom

służb

porządkowych

organizatora imprezy oraz pracowników Hali Widowiskowo –
Sportowej dotyczącym spraw porządkowych i bezpieczeństwa
pożarowego.
2. Organizator imprezy, w tym również i imprezy masowej jest
uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności
zachowywania się osób, przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk, oraz do współpracy ze spikerem imprezy, z kierownikiem
zabezpieczenia imprezy i kierownikiem Hali Widowiskowo –
Sportowej.
3. Przemieszczanie urządzeń sportowych, włączanie i wyłączanie
instalacji i urządzeń elektrycznych, nagłaśniających i innych może
nastąpić tylko przez pracownika obiektu i pod jego nadzorem,
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a) w przypadku zajęć szkolnych czynnościami z pkt. 3 zajmuje się
osoba prowadząca zajęcia sportowe po uprzednim przeszkoleniu
przez pracownika obiektu.
4. Wszelkie uwagi dotyczące działalności obiektu i jego urządzeń należy
zgłaszać kierownikowi obiektu lub wpisać w „Książkę użytkowania
obiektu”.
5. Udostępnianie obiektu wynajmującemu na imprezy i imprezy masowe
odpłatnie i nieodpłatnie następuje na podstawie zawartej i podpisanej
umowy z kierownikiem Hali Widowiskowo – Sportowej oraz
uiszczenia stosownej opłaty.
6. Umowa udostępnienia obiektu na imprezę masową i realizacja jej
postanowień przez kierownika obiektu nastąpi po przedstawieniu przez
najemcę-organizatora

imprezy

masowej

zezwolenia

na

jej

przeprowadzenie, w formie decyzji administracyjnej wydanej przez
Burmistrza Miasta Rakoniewice.
7. Regulamin wchodzi w życie od 1 grudnia 2009 roku.
8. Hala Widowiskowo – Sportowa nie ponosi odpowiedzialności za
pozostawione w obiekcie oraz na terenie parkingu przyległego do sali,
rzeczy i inne przedmioty, w tym również środki komunikacji.
Prezes Zarządu
Zakładu Usług Komunalnych
w Rakoniewicach sp. z o.o.

inż. Leonard Szmatuła
Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o.
62-067 Rakoniewice, ul. Malinowa 1
tel./fax 061 444 15 96 lub 061/ 444 11 68
tel. kom. 509 401 004

