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REGULAMIN 

wynajmu i korzystania z sali gimnastycznej w ZSP Kochcice 

1. Salę gimnastyczną można wynająć po złożeniu pisemnego wniosku do Dyrektora 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kochcicach, uzgodnieniu terminu i podpisaniu 

umowy. 

 

2. Termin składania pisemnych wniosków na wynajem Sali – najpóźniej na tydzień przed 

terminem wynajmu. 

 

3. Umowa może być zawarta wyłącznie z osobą pełnoletnią, posiadającą ważny dokument 

tożsamości. 

 

4. W dni powszednie salę udostępnia się w godzinach 16.00 – 20.00. 

 

5. Udostępnienie Sali gimnastycznej odbywa się z przyjęciem zasady pierwszeństwa dla 

organizacji i grup zorganizowanych, prowadzących działalność statutową, dotyczącą 

sportu i rekreacji po uprzednim złożeniu podania do dyrektora Zespołu. 

 

6. Dyrektor zastrzega sobie prawo zmiany godzin, o których mowa w pkt. 4. i udzielania 

zgody na wynajem w soboty. 

 

7. Stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne oraz kluby sportowe, mogą korzystać z Sali 

pod opieką osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia określonych 

zajęć, po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z dyrektorem Zespołu. 

 

8. Grupy niezrzeszone mogą korzystać z Sali gimnastycznej pod opieką osoby, która 

podpisała z dyrektorem Zespołu umowę o wynajem. 

 

9. Osoba podpisująca umowę zobowiązana jest do zapoznania wszystkich korzystających z 

Sali w ramach zawartej umowy z regulaminem Użytkowania Sali Gimnastycznej. 

 

10. Kategorie wynajmu i użyczenia na podstawie umowy: 

1) pełnopłatnie – wynajęcie Sali przez firmy lub osoby fizyczne po złożeniu wniosku do 

dyrektora Zespołu; 

2) częściowo odpłatnie w zamian za usługi realizowane na rzecz nauczycieli, uczniów 

i/lub rodziców Zespołu – wynajęcie Sali przez firmy lub osoby fizyczne po złożeniu 

wniosku do dyrektora Zespołu i po przeprowadzonych przez Strony negocjacjach 

ceny. 

Cennik wynajmu Sali gimnastycznej znajduje się w załączniku nr 1. 

 

11. Kategorie wynajmu Sali gimnastycznej niewymagające sporządzenia umów: 

1) nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu, organizowane przez 

nauczycieli zatrudnionych w Zespole; 

2) nieodpłatnie zawody sportowe organizowane przez Zespół; 
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3) nieodpłatne imprezy środowiskowe organizowane przez Zespół. 

 

12. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialność prawną ponosi wyłącznie osoba 

organizująca zajęcia, w tym zajęcia rekreacyjno – sportowe (nauczyciel, opiekun, 

kierownik grupy). W okresie pandemii koronawirusa COVID – 19, uczestnicy zajęć 

zobowiązani są stosować się do obowiązujących zasad, zgodnie z aktualnymi 

wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz procedurami obowiązującymi na 

terenie Zespołu. 

 

13. Obowiązkiem osoby organizującej zajęcia jest każdorazowe sprawdzanie przed zajęciami 

pomieszczenia pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być 

natychmiast zgłoszone dyrektorowi Zespołu lub osobie wskazanej przez niego. 

 

14. Za zniszczenia wynikłe podczas zajęć odpowiada materialnie osoba odpowiedzialna za 

grupę, z którą podpisano umowę najmu/użyczenia.  

 

15. Uczestnikom nie wolno korzystać z pomieszczeń nie wymienionych w umowie pod 

rygorem jej rozwiązania. 

 

16. W obiektach szkolnych nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów lub innych 

używek. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane 

do budynku Zespołu. 

 

17. Dyrektor ma prawo do odwołania zajęć w dniach, w których planowane są uroczystości 

lub imprezy organizowane przez Zespół. 

 

18. W zakresie spraw nie unormowanych niniejszym Regulaminem, decyzję podejmuje 

dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kochcicach. 

 

Kochcice, 01.10.2020 r. 
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Załącznik nr 1. 

 

CENNIK WYNAJMU SALI GIMNASTYCZNEJ 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kochcicach 

1. Sala gimnastyczna: 40,00 zł/godz. 

2. Sala gimnastyczna z używalnością zaplecza sanitarnego: 50,00 zł/godz. 

Osoba podpisująca umowę wynajmu Sali gimnastycznej, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty 

na podane w umowie konto bankowe, w uzgodnionym w umowie terminie płatności. 

Opłata dotyczy każdej zarezerwowanej godziny, chyba że wynajmujący uprzedzi dyrektora 

Zespołu o niewykorzystaniu zarezerwowanego terminu, z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem, w formie pisemnej/mailowo. 

Kochcice, 01.10.2020 r. 


