REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ
HOTELU „OLIMPIA”***
W RYBNIKU-KAMIENIU
1. Hala sportowa służy do przeprowadzenia zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez
rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
2. Hala sportowa nie jest powszechnie dostępna.
z harmonogramem potwierdzonych rezerwacji.
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3. Podstawą korzystania z hali sportowej jest dokonanie wcześniejszej rezerwacji
oraz uiszczenie opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym w recepcji hotelowej.
4. „Hossa” Sp. z o.o. nie jest organizatorem zajęć sportowych i w żadnym przypadku nie ponosi
odpowiedzialności za ich jakość i formę oraz bezpieczeństwo osób w nich uczestniczących.
5. Z hali sportowej na własną odpowiedzialność (lub opiekuna grupy) korzystać mogą:
- grupy zorganizowane (złożone z osób pełnoletnich);
- dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem pełnoletniego opiekuna;
- kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera;
- zakłady pracy, instytucje i organizacje;
- osoby fizyczne (wyłącznie pełnoletnie);
6. Zabrania się korzystania z hali sportowej przez osoby:
- których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków
odurzających;
- z przeciwwskazaniem lekarskim;
7. Osoby korzystające z hali zobowiązane są do:
- pozostawienia okrycia wierzchniego i obuwia w szatni;
- korzystania z właściwego obuwia sportowego, czystego, nie pozostawiającego podczas
użytkowania sali zabrudzeń, zarysowań itp.
- punktualnego rozpoczęcia i zakończenia zajęć;
- zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie;
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych
znajdujących się na wyposażeniu hali;
- przestrzegania przepisów bhp, ppoż i porządkowych;
- natychmiastowego zgłaszania informacji nt. awarii, uszkodzenia sprzętu stanowiącego
wyposażenie hali, obsłudze obiektu;
- utrzymania czystości i porządku na terenie hali, szatni i pomieszczeń sanitarnych;
- podporządkowania poleceniom pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu;
- przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu.
8. Na terenie hali sportowej, w tym w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych zabrania się:
- palenia papierosów, picia alkoholu, stosowania środków odurzających;
- wnoszenia i używania opakowań i innych przedmiotów ze szkła;
- wnoszenia i używania sprzętu nie będącego sprzętem sportowym;

- wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem;
- wprowadzania zwierząt (za wyjątkiem wystaw organizowanych przez uprawnione
instytucje);
- wieszania się na obręczach i konstrukcjach do piłki koszowej oraz bramkach do piłki
nożnej/ręcznej;
- uruchamiania urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali;
- korzystania z urządzeń i wyposażenia hali w sposób zagrażający bezpieczeństwu;
9. Za szkody, wypadki oraz inne zdarzenia powstałe w czasie korzystania z hali sportowej
odpowiedzialność (w tym materialną) ponoszą wyłącznie osoby z niej korzystające.
10. Pracownik obiektu upoważniony jest do kontroli zachowania osób korzystających z hali.
W razie stwierdzenia niszczenia mienia lub zachowań zagrażających zdrowiu uczestników
ma prawo przerwać zajęcia lub zawody oraz nakazać opuszczenie hali.
11. Za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie hali sportowej Hotel „Olimpia”
nie ponosi odpowiedzialności.
12. Zarząd „Hossa” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali
oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
13. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron.
14. Regulamin podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie
internetowej Hotelu „Olimpia” oraz jego ekspozycję w hali sportowej. Każdy korzystający
z hali sportowej akceptuje Regulamin bez zastrzeżeń.
15. W sprawie skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się kierownika recepcji Hotelu
„Olimpia”.

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU ORAZ ZALECEŃ OBSŁUGI MOŻE BYĆ
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