
 
 

 
REGULAMIN  NAJMU  I  U ŻYCZANIA 

POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH I OBIEKTÓW SPORTOWYCH  
 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5  IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO  
W ŚWIDNIKU   

 
 

§1 
1. Administratorem i Wynajmującym pomieszczenia szkolne w Szkole Podstawowej nr 5 

im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku jest Dyrektor. 
2. Pomieszczenia szkolne wynajmowane są dla osób indywidualnych i grup 

zorganizowanych, zwanych „Najemcą”, po zakończeniu lekcji i innych zadań 
statutowych szkoły. 

3. Pomieszczenia szkolne wynajmowane oraz użyczane są po wcześniejszym złożeniu 
podania - na podstawie umowy zawartej między Dyrektorem a Najemcą. 

4. Opłaty za wynajem naliczane są według zasad określonych w umowie zgodnie  
z obowiązującym cennikiem. 

5. Podania można składać w sekretariacie szkoły w godzinach funkcjonowania placówki. 
6. Umowę można zawrzeć wyłącznie z osobą pełnoletnią. 

 
§ 2 

1.      Podstawową jednostką wynajmu jest: 
- 1 godzina zegarowa (60 min.) – dotyczy wynajmu sali gimnastycznej, kortu     

tenisowego,  lodowiska oraz 
-   1 godzina lekcyjna (45 min.) – dotyczy wynajmu torów basenowych i sal lekcyjnych. 

Czas wynajmu może być zwiększony o wielokrotność jednostki podstawowej, 
dopuszczalny jest wynajem połowy jednostki przy wynajmie dłuższym niż  
1 godzina. 

2. Przekroczenie czasu pobytu powyżej 15 minut po wynajmie, określonego w umowie 
spowoduje naliczenie dodatkowej połowy czasu wynajmu. 

 
§ 3 

Użytkowanie sali gimnastycznej 
 

Regulamin użytkowania sali gimnastycznej jest integralną częścią Regulaminu Najmu. 
Osoby najmujące salę gimnastyczną są zobowiązane do zapoznania się i przestrzegania 
obydwu regulaminów. 
 

1. Wejście na salę gimnastyczną oraz jej opuszczenie dokonuje się w sposób 
zorganizowany, tzn. cała zainteresowana grupa wchodzi i opuszcza salę jednocześnie. 

2. Osoby korzystające z sali gimnastycznej muszą mieć miękkie obuwie sportowe  
o jasnej podeszwie. 

3. Liczba uczestników w zespole będzie ustalana indywidualnie z osobą podpisującą 
umowę wynajmu lub użyczenia. 

4. Po wejściu do budynku każda osoba jest zobowiązana do zmiany obuwia (dotyczy 
również rodziców/opiekunów przyprowadzających dzieci na zajęcia) W przeciwnym 
razie nie zostanie wpuszczona na salę. 



5. Przebywanie na sali gimnastycznej zespołów ćwiczących dozwolone jest tylko  
w obecności opiekuna grupy lub osoby podpisującej umowę wynajmu. 

6. Każdy zespół korzystający z sali gimnastycznej oraz szatni i toalet zobowiązany jest 
do przestrzegania ładu i porządku w trakcie i po zakończonych zajęciach. 

7. Utrzymanie czystości wynajmowanego obiektu oraz wietrzenie tych pomieszczeń 
stanowi podstawowy warunek z ich korzystania. Sprzęt i urządzenia w szkole są 
dobrem społecznym. Poszanowanie i troska o jego dobry stan jest obowiązkiem 
każdego uczestnika. 

8. Osoba Najmująca (użytkująca) salę odpowiedzialna jest za sprzęt i urządzenia 
znajdujące się na sali. Wszelkie szkody wynikłe z użytkowania sali, toalet, korytarzy 
Najemca (użytkownik) zobowiązany jest naprawić lub pokryć ich wartość. 

9. Przed wejściem i wyjściem z sali danej grupy osoba najmująca sprawdza stan sprzętu 
pozostawionego na sali. O wszelkich usterkach i zniszczeniach powiadamia 
niezwłocznie Dyrektora Szkoły. 

10. Zakazuje się na terenie szkoły: 
a)   przebywania osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub po użyciu 

wszelkiego rodzaju środków odurzających, 
b)   wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone do korzystania, palenia tytoniu oraz 

spożywania alkoholu, 
c)   wprowadzania zwierząt. 

11. Szkoła nie wypożycza sprzętu sportowego i dydaktycznego. 
 

§ 4 

Użytkowanie basenu szkolnego 

Regulamin użytkowania basenu jest integralną częścią Regulaminu Najmu. Osoby 
najmuj ące basen są zobowiązane do zapoznania się i przestrzegania obydwu 
regulaminów. 

1. Pływalnia jest otwarta codziennie w godz. 8.00 – 22.00.  
2. Przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń obiektu np. „sauny” 

należy zapoznać sięz odpowiednim regulaminem oraz instrukcją obsługi.  
3. Wszystkie osoby znajdujące się na obiekcie muszą podporządkować się komunikatom 

ogłaszanym przez ratowników oraz dostosować się do sygnalizacji urządzeń.  
4. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz: 

• wchodzenia do wody bez pozwolenia; 
• wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi itp. oraz innych 

niebezpiecznych przedmiotów; 
• przebywania zwierząt; 
• palenia papierosów, picia napojów alkoholowych, stosowania środków 

odurzających; 
• biegania po obejściach i przybaseniu oraz skoków do wody w miejscach do tego 

nie przeznaczonych; 
• używania sprzętu ratowniczego i pływackiego do innych celów niż jest 

przeznaczony; 
• niszczenia urządzeń i sprzętu pływalni; 
• zakłócania spokoju, wypoczynku i kąpieli innych osób, np.: popychania  

i wrzucania innych osób do wody; 
• jedzenia przy niecce pływalni oraz żucia gumy; 
• zaśmiecania i brudzenia terenu pływalni. 



5. Wchodzący na hale basenową, czy to zespołu szatniowego (strefa mokra) 
zobowiązany jest do zmiany obuwia na obuwie typu "japonki". Obuwie zewnętrzne 
należy pozostawić w szatni holu głównego wraz z wierzchnim okryciem.  

6. Osoby korzystające z basenu oraz sauny obowiązuje noszenie stroju kąpielowego  
(w basenie pływackim wymagany jest czepek) oraz umycie się przed wejściem do 
basenu pod natryskiem. 

7. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać i kąpać się na terenie pływalni wyłącznie 
pod opieką osób pełnoletnich.  

8. Grupy zorganizowane muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników. 
Po wejściu na strefę basenową opiekun zobowiązany jest do skontaktowania się  
z ratownikiem WOPR w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli przez grupę.  

9. Na basenie sportowym obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów basenu.  
10. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki wskazują na: 

choroby skóry, grzybice, brodawice, rumień róży itp., otwarte skaleczenia, choroby 
zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje 
dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, 
agresywne zachowanie, a także osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu 
lub innych środków odurzających.  

11. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenu ze szczególną 
ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem). Za skutki zdrowotne 
przebywania tych osób na basenie dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności.  

12. Po skorzystaniu z WC należy bezwzględnie umyć ciało przed ponownym wejściem do 
wody.  

13. Wszelkie skaleczenia, urazy i wypadki oraz zaobserwowane nieprawidłowości należy 
niezwłocznie zgłaszać ratownikowi. 

14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy obowiązujących na terenie 
pływalni regulaminów będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od skierowania 
sprawy na drogę postępowania wykroczeniowego.  

15. W trakcie przeprowadzania zawodów pływackich zastrzega się prawo wyłączenia 
niektórych punktów zapisu powyższego regulaminu - obowiązuje wówczas regulamin 
zawodów oraz zalecenia organizatorów.  

16. Odpłatność:  
• do korzystania z pływalni uprawnione są osoby mające bilet wstępu - karnet lub kartę 

wolnego wstępu;  
• rozliczenie pobytu na hali basenowej, w saunie oraz solarium odbywa się w oparciu  

o opłatę oraz cennik zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.  
17. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną 

za wyrządzone szkody. 
18. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują nadzór nad przestrzeganiem 

niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni 
obowiązane są do podporządkowania się ich nakazom. 

 
Odpowiedzialność: 

19.  Dyrektor Szkoły nie ponosi odpowiedzialności za zgubione oraz skradzione na terenie 
obiektu przedmioty wartościowe oraz pieniądze. Znalezione przez personel rzeczy 
można odebrać (do 30 dni od daty pozostawienia) u pań woźnych. 

20. Dyrektor Szkoły nie odpowiada za wypadki powstałe wskutek nieprzestrzegania 
regulaminu.  

 

§ 5 



1. Zakazuje się na terenie szkoły: 
a) przebywania osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub po 

użyciu wszelkiego rodzaju środków odurzających, 
b) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone do korzystania, palenia 

tytoniu oraz spożywania alkoholu, 
c) wprowadzania zwierząt. 

2. Szkoła nie wypożycza sprzętu sportowego i dydaktycznego. 
3. Wszelkie kwestie nie zawarte w Regulaminie rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. 

 
 


