
.  

REGULAMIN 

Wynajmu oraz zasad bezpieczeństwa sanitarnego w obiektach sportowych 

wewnętrznych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 

w Ożarowie Mazowieckim  

(obowiązuje od 18 maja 2020r. i znosi poprzednie regulaminy w tym zakresie) 

 

 

 

1. W Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji wynajem / użyczenie obejmuje:  

 hale sportowe – Szkolna 2 

 salę sportową przy ul. Szkolnej 3 (stara szkoła) 

 halę sportową przy Szkole Podstawowej w Umiastowie 

2. Korzystać z wewnętrznych obiektów mogą tylko grupy zorganizowane  po uzyskaniu pisemnej 

zgody Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji bądź obowiązującej umowy oraz 

złożeniu stosowanego oświadczenia o odpowiedzialności prawnej i materialnej przez  

trenerów / osoby reprezentujące grupy zorganizowane korzystające z obiektów (załącznik  

do niniejszego regulaminu). 

3. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć: 

a) Hala sportowa duża – ulica Szkolna 2 (powierzchnia 664 m2) – ćwiczyć może 

maksymalnie 16 osób + 2 trenerów (bez dodatkowych osób towarzyszących). 

b) Hala sportowa średnia – ulica Szkolna 2 (powierzchnia 221 m2) – ćwiczyć może 

maksymalnie 12 osób + 1 trener (bez dodatkowych osób towarzyszących). 

c) Hala sportowa mała – ulica Szkolna 2 (powierzchnia 75 m2) – ćwiczyć może maksymalnie 

12 osób + 1 trener (bez dodatkowych osób towarzyszących). 

d) Hala sportowa przy ulicy Szkolnej 3 („stara szkoła”) (powierzchnia 158 m2) – ćwiczyć 

może maksymalnie 12 osób + 1 trener (bez dodatkowych osób towarzyszących). 

e) Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Umiastowie przy ul. Umiastowskiej 74 

(powierzchnia 459 m2) – ćwiczyć może maksymalnie 16 osób + 2 trenerów (bez 

dodatkowych osób towarzyszących). 

Na korytarzach prowadzących do hal sportowych / trybunach w czasie trwania zajęć nie mogą 

przebywać Rodzice / Opiekunowie czy osoby towarzyszące uczestnikom zajęć. 

4. Obiekt nie zapewnia możliwości korzystania z obiektów sanitarnych, szatni z wyjątkiem 

toalety. 

5. Ponadto korzystanie z infrastruktury obiektu będą obowiązywały następujące zasady 

bezpieczeństwa: 

 zachowanie dystansu społecznego, 

 brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),  

 obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt (dozownik wraz  

z środkiem dezynfekującym zapewnia GOSiR),  

6. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowiecki nie zapewnia sprzętu do ćwiczeń 

(piłki, hantle, materace itp.). Po użyciu własnego sprzętu do ćwiczeń po każdej grupie  

trener / osoba będąca przedstawicielem grupy zobowiązany jest do jego dezynfekcji własnymi 

płynami / środkami do dezynfekcji.  

 



7. Za nieprzestrzeganie zasad powyższego regulaminu odpowiada trener / osoba będąca 

przedstawicielem grupy zorganizowanej wynajmującej obiekt. 

8. Za zniszczenia wynikłe podczas zajęć odpowiada i ponosi odpowiedzialność osoba 

odpowiedzialna za grupę, z którą podpisano umowę najmu lub uzyskała zgodę na korzystanie 

z obiektu. Osoba ta przebywa cały czas z uczestnikami zajęć prowadząc / nadzorując je 

zgodnie z umową. 

9. Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy 

osobistych. GOSiR nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie. 

10. Uczestnikom nie wolno korzystać z pomieszczeń, obiektów sportowych nie wymienionych  

w umowie pod groźbą rozwiązania jej. 

11. Najemca oraz osoby korzystające z pomieszczeń Wynajmującego obowiązane są do 

przestrzegania zasad BHP i przepisów p.poż. Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie 

Najemca obowiązany jest zgłosić Wynajmującemu lub jego przedstawicielowi. 

12. W przypadku korzystania z obiektów sportowych obowiązuje obuwie sportowe  

oraz używanie własnego sprzętu sportowego. 

13. Do obiektów GOSiR zabrania się : 

a) wprowadzania zwierząt 

b) wprowadzania rowerów, hulajnóg  

c) wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych 

d) wnoszenia napojów alkoholowych. 

14. W obiektach GOSiR nie wolno spożywać alkoholu i palić papierosów. Osoby będące  

w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczone do obiektu sportowego. 

15. Najemca po zakończeniu zajęć lub najmu zobowiązany jest do pozostawienia pomieszczeń  

w stanie niepogorszonym. 

16. Dyrektor GOSiR ma prawo do odwołania wcześniejszych rezerwacji przez inne podmioty 

oraz zmian godzin funkcjonowania obiektu. 

17. W zakresie spraw nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor 

GOSiR.  

18. Korzystanie z któregokolwiek obiektu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

 

 

    /-/ Dyrektor GOSiR 

     


