REGULAM|N wt\AJMU r UżrTxowANlA sALl cIMNAsTYczNEJ
ry szkol. Podśa{owćj nr al $ Gliwi.acb
§1

tnlornacje podstatosl

c.lko§it! połi.uchni, §'li ginnasryvn€j sTno§i 186 m'
2. snlę ginnas{vcną nożna łynljąć od poniedzialku do piątku
r.

do godz. l9.00

n,l€ł opóźnić o godz. 19.30
gimnastyczną
3, \\€jścien!ś ę
orlzjej opuśżczćni.dokonuje się§,sposób org,nżół,ny,
tzn, clIa zlinl.resow, na grupałcho.|zii opuszcz, sdęjcdnoa€śni€,
1, Dni j sottżin} łrnajnu n0żliwe lvlko po ługśni.jśłm
uzgodDieniu z Dyrektoren
§zk0! Podst!ło{ej nr 4r n Gtwicacn.
5. Priorytcty *,Tnljmu §,li ginnnstyczn.j :
n,€odpbloc aj§ci, leLF inf isKs Jl! Uc/triów
\/|,oh Podnlsol.j nr 1l Uj(,. [ ,rkU§,U ore.Dr,cyiO\D
ni€odplatnc z.{,ody §pońowe dl! u&niół Vko\'
N3jpóżni.j obiekt budJnku szLolv

l

r

ńicodplrhie na impr€ł orga!żoBlne pźĘMi$to Gliłi.t
(po Nmśniej§żynUzgodnicniu terminu z dyrcktó.em śżkoty)
odpla!rczajęcia §Poń.$e dll klubów spońonlch
odpl,tn€Zjęci, i iBprczy oĘlnizos,.ne pźez inśryrucjc, osoby
indy{idualne

.
.

§ 2

Rcgll.min ułtkowlnia sa|i 8inM§§cznej

je

niej§.en pźaagonym nTĘczni€ do prołldenia Zjęć
sachos,ania fiTcznego, aięć §zkolnego kol' śporIow.go, rozgĄv€k spońonych i jnnych
1, sala Eim.astycn,

2.z" bezpićczeńśfs,o ć§,icących podaas z.j9ć odpowilda pnw&Ł!c,v zajfcia.
Uczoió{, pcrśonel pedagogimy oHz zź6zcnia i oĘ.ni?xcje poz,śzkolne obowiązuje
zgodrc z niniejszym regubmir.n achon,anie się na slli sinMśĘcneji w j€j

\łsJfu€

/.ięcia tra:ał odbrs,i, li9 n \pu\ób 7orgrni7ow,Df,
.l, zl,tn sdij spżętu i Uźądzgń odpowiltlają. dyr.ktor śzkoł,niuczyciele wychoBani!
fźyczn€q p.rśonel p.drgogicny orż osoby korziTtając. z s!li.
5, spźęt aimnlstlont i uułdżenjl sł dobrem spolsznyn gkoly, opickę nrd nini {,
9asi€ zajęć spraYuje z.śpól ćwicący, za sran sprzętu ułtanego do ćrviacń odpo*ilda
nluczyci€lj ośoba prow,dząca zajęcia.
6.wsł§tkich ćłicących obo{,iązuj€ stńj ginnasĘv.ztry (hdółki, trlnpk' itl',), spodenki.
3,

?.\.uczyciele, s9dzio$,ic

i

p..sond rćchniuńy zlwodós {chodzĄ Da s,lę

Nllży db!ć o to, tby

n

obu{id

§troj eimn,styczny byl czystv.
9. ze wzelędós, higicni cznych ni§§kłlieFsl połcinie strcju śnn.słm.go.
10. Kor4,9tlj{c, z śllis1 odpoYicdziahi a lld i poĘąd.L
tl, spżęt do ćłichń nlleł rozśl'*ićrylko s, ohcmości .lugycitlŁ
wśzelkie uszkodzDia spEętu nllery nr§chni,stzglosić pmładzącanu żajęcja.
12. Grupy ćsic.hDe uenióE mogą przeblT n, §,li ginn.słczncj tylko n,ob€cności
8.

13. Każdy

łTpadck ucznn,łjć zgł'szijłDaucłcielo8i

I1. zr.esŁeai^
15

i ofgraŁ^.je pożrszkobe mogą korł-§t!ć ź śllipo lprzednib zawrrciu

Nić pżśśiż€ganićniniejśhgo rćgul,hino śkltklje ulrltq pr,$,a dó korżystuin

2 8ali

16.Rożbi€nni€ §ię nd sdi gimn&trdn€j j*t*żbrónione! do tćgo §łużą §ż,tnje.
17. Rozbjgmjący się ułJlda słoj€ ubrlnia §, porządku.
18. Dyżurni odpoY iadlją a lad w szattri i innych pomicszczc.i,.b pźez :
a,usunięcic pozostal,ach zaDi€czyszeeń
b, pPeL./anrc /apoD.inn}ch pPeddiolo$ slaiicielo*l
w sali ginnnsiychej z{bmbi. się :
schodzeni, nr snlę § but2ch
_ Upńni,ni, ćwicz€ń w stroj! nieginms§cznyn
,
ł.hod2cni, na§al.sea§ic pźcN onz poz, obo$,ił,Ującyni go&inani wF
_ hrut3lnĘo achol3oi,.i§.l,mLós. pUP)ch,nh \il
,
ł3pinanitśiepo drlbinkach, lin!.h, lroplnia pi|kił śpo§ób niMgodn] żc !żględu

MniebżpiM.ń§s'o

_

pPcluN!tri. !pPęlu llo p.rl!€ci. .lrZ9l 0!|€ż} pPe!o§iĆ
oraz illych cąnmś.inic łymiclionych pon_ażcj agrażających b€?łi€.żeń§r*U
§3

zosad, nrnajnu sali ginnastycmej

ś,ligimn$Ęven.j dokonuj. siq na podst,sie podłia. skicronanego
do Dyrekrora §zko\ zlożon.g0 {,sćkr€Lriacie lub pźez int€n€tosą
u€n,,cję sal
1.

wyn.jfi

u

Akcopt!.j! podMi! pr,cz Dyrektofu ltlnoti podst!ł( do z!{!r.i! ufuo{y n.jn.,
Umo{a podphan. pźez5trcnyjc§t po.t§t,są do ui§zcrenia oplaty 4odni.
z aerninem platnościpodlnyn ł umorvią
,l. w przypadk! rĘetracji interndowej sali gimmstvanej naj€bca zobowiąz.ny jcsl
do podpisania Unosy i oplncenia źYnszu n,jpóżniej nłjeden dzień pźed
rozpodęcien nljnu, okMni€ pot{ierdzeni. ufcgulosania Dalcźności§yn.jnujłcego
(dowód wntliy, Pźelew b$kos,ćgo lub potwićrdz€nie wplr§ łjięgovej) śtmosi warunck
udo§tępni€ni. slli ginMstycz..j.
5, wsł§tkie ur€gulołali! sz%gólon,c dotvczące korzystalia z poDieszczeń sali
ginnaś§unoj ms.ń. s4ł Unowieryn.jDu s.li oraz reguianiniesali
2.

3.

5.

N{inimdne st

łłjsxnljnu śi gińn,śł.żn€j okftślotrćsq ł 4lqcżniku nr2

o§oba ind}a,idualna (pźcdstlsicicl grupy zaintercsowancj) ł},najnując. §alę
ginnastycną po(inna n podrniu ryggególnić :
r inię i nanisko r§,najmując.co
. aktudny ldr€s zaniśszkmia
. Duncrdowod!ośobi§lĘo
r ńufior lelcfonu konhkiow.go
. sze.cóIonr r.rmin s,ynajnu ( dzi€ń, mie§iąc, rck i godziny wynijntr)
6.

. elwynljnu

?-

Kluby, in§ttru.jo po§,inny §@egól0s,o zaznacąvć:
. nJiq i!!^hlo o:ob\ nodpbuląC.j Umosł

.
.

pelnam^awynajnliąEgo
adres klubu, iDstYtucji

i

szcególo{,1 t.rnin §fnajnu idzi€ń. miesiąc. roki godzin} *yn!jm!)
dang p€r§onalng osoby odDosi.dzi"Inej z, grupł korłŃaj9cą z s.li łrż
z nuDcrem telefo.u kont,kloseao
8. w celu najelek§sniejszego sl,n.jnu s!|i ginnlstYelgj, Dtrckror szko\
$\,n,c^ !lh§,,,lpohird7i,ln{,J {rh ńob onngobciłżcn,. nom,€\/c/cn
o.!z kontaktY z ł}fu imljrłnj,

/aląC,nik nr

2 do

Rcgul.m,nu n\naimu.ali 8innJqĘ.,n.j

Mininaln. stałki s,Tnajnu

po

nieszczcń, części nieruchoDości

srle lekcyine {dvdrkttcz.e

-praj9!4!!&!qp!E!!1!a
$I3 gimnl\htzo, JU 200m]

lż5, zl,nt

boisko {,iclofunkcyine. inDe obiek§ §
gabinet higiedstki szkoltrcj
dżialahośd$lko!s!atr! tr! DotĘcbt ueniów

dń,|,lnnść{T[onw,n, n3 Dntźlb\ Uc7niół
Dozo stałe

p

on i eszczen ia j

dzi!blnoićn\lonlaana na
uni.ś7g,ni€r.kl,m n,7.§n
nm ie§,c7,ni. rekhn nB scwn

17,

,

ponicszczcnia i pon,i€Ęchni, ułtko§,
(osobr ffaczne. cele niekoDer§,ine)
l0ni€szc*nia i poł igrż(btri' ultl,oł!
(,],!ą!ą!9śćlosDodarcza. cde koncrcvi.c)

D€cyżje ó UśrihniD sinsld łf,najntr lub opla§za unieśzuenie rekl.my podejnuje
,Il rc|,1or r7łoŃ. kicrujĄc .ił ń i. in,lńrm i q,$ k3n i s },n,j mU pom i.v9en,
Do nTż.j nTnicdorych §tan,ck dolicza si§ n.dia oraz dodatkoł. opb§ za syn,ję.it

Minibllnc śt!$lo ok.eślone s zlłącniku n.2 noźnx obnżyć Zeodnie
Pr€żydenta Miasta Glisi.c nr PM_306l/l6 ż dnjl03liPc" 2016 r.
RggutlDin łchoilri

{ ł-cić 2 dnitn

01.08,ż()ló r,

z

s,li

-r.l,_.'./.'.,".

Z,ź9dzcdcn

