Załącznik 10
Do Zarządzenia Wójta
Nr 28/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W OCHOTNICY DOLNEJ
I. NAJEM:
1. Salę gimnastyczną i sale lekcyjne przy Szkole Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej os. Skrodne 240 można
wynająć po złożeniu wniosku do Dyrektora Szkoły, uzgodnieniu terminu, i podpisaniu umowy (załącznik Nr 16 do Zarządzenia Wójta*),
najpóźniej na dwa dni przed wynajęciem sali.
2. Wpłat za korzystanie z sali należy dokonywać na konto szkoły w terminie określonym w umowie.
3. W przypadku wynajmu sali na dłuższy okres czasu możliwe jest dokonywanie wpłat miesięcznych.
4. Umowę można zawrzeć wyłącznie z osobą pełnoletnią.
5. Salę gimnastyczną można wynająć, w sposób nie kolidujący z zajęciami szkolnymi:
w dni nauki szkolnej:
od godziny 1500 do 2100
w dni wolne od zajęć szkolnych:
od godziny 800 do 2100 - w czasie wakacji do 2130
6. Nie wymagają sporządzenia umów nieodpłatnie zawody sportowe lub imprezy środowiskowe organizowane przez szkoły.
7. Osoba najmująca salę odpowiedzialna jest za sprzęt i urządzenia znajdujące się na sali. Wszelkie szkody wynikłe z użytkowania sali, natrysków, toalet, korytarzy, najemca zobowiązany jest naprawić lub pokryć ich wartość.
8. Przed wejściem i wyjściem z sali danej grupy wyznaczona przez dyrektora osoba sprawdza stan sprzętu pozostawionego na sali.
W zeszycie dokonuje adnotacji przeglądu sali, zapisuje wszelkie uwagi, usterki i inne zdarzenia lub ich brak i potwierdza własnoręcznym
podpisem. O wszelkich usterkach i zniszczeniach powiadamia niezwłocznie dyrektora szkoły.
9. Szkoła nie wypożycza sprzętu sportowego i dydaktycznego.
10. Wszelkie kwestie nie zawarte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor w porozumieniu z Wójtem Gminy Ochotnica Dolna.
11. Minimalna stawka opłaty za wynajem i korzystanie z sali gimnastycznej wynosi 40 PLN za 1 godzinę zegarową.
II. NIEODPŁATNE UŻYCZANIE

12. Sala gimnastyczna może być nieodpłatnie użyczana w celach niezarobkowych grupom mieszkańców Gminy
Ochotnica Dolna, w sposób nie kolidujący z zajęciami szkolnymi:
w dni nauki szkolnej:
w dni wolne od zajęć szkolnych:

od godziny 1500 do 2100
od godziny 800 do 2100

- w czasie wakacji do 2130

13. Warunkiem użyczenia jest każdorazowe przekazanie listy osób korzystających z sali oraz wskazanie pośród obecnych osoby odpowiedzialnej za prawidłowe korzystanie z sali i mienia szkoły.
14. Korzystanie z sali odbywa się na zasadach określonych wyżej w Rozdziale I Regulaminu, za wyjątkiem punktów 2,3, i 11.
15. Osoba odpowiedzialna za grupę mieszkańców jest zobowiązana do zaznajomienia wszystkich członków grupy z niniejszym Regulaminem
oraz do podpisania ze Szkołą umowy wg. Załącznika Nr 17 do Zarządzenia Wójta.*
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
16. Szkoła ma prawo odmówić osobie, która korzysta z w/w obiektów w sposób nieprawidłowy, stwarza sytuacje niebezpieczne, lub zachowuje się niewłaściwie wobec innych osób obecnych w obiekcie.
17. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub ich skutki, mające miejsce podczas korzystania z jej obiektów w sytuacjach objętych niniejszym Regulaminem. Osoby korzystające z obiektów winny każdorazowo sprawdzać prawidłowy stan obiektów i urządzeń a w razie dostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości zaprzestać korzystania oraz zgłosić je Szkole.
18. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.
19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2019 r.

* załączniki dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna w zakładce: Udostępnianie obiektów sportowych
Wójt Gminy
Tadeusz Królczyk

