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REGULAMIN HALI SPORTOWEJ ARŁAMÓW
1.  Z hali sportowej korzystać mogą: kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem instruktora 

lub trenera osoby fizyczne osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z przew-idzianym udziałem publiczności.
2.  Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby: których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, z przeciwwskazaniami lekarskimi.
3.  Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest: pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w  szatni używanie stroju sportowego i właściwego 

obuwia sportowego przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu hali
4. Z szatni i urządzeń sanitarnych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
5.  Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno: palić papierosów, spożywać napojów alkoholowych, stosować środków odurzających wnosić i używać 

sprzętu innego niż sportowy, który znajduje się w wyposażeniu hali używać sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem korzystać z urządzeń 
elektrycznych znajdujących się w hali sportowej.

6.  Korzystającym z widowni hali zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństw osób tam przebywających, a w szczególności: rzucania na parkiet 
jakichkolwiek przedmiotów wprowadzaniazwierząt.

7. Na terenie hali głównej obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania produktów spożywczych.
8.  Grupy korzystające ze sprzętu sportowego, po zajęciach zobowiązane są do pozostawienia go w wyznaczonym miejscu.
9.  Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody w wysokości 100% wartości wyposażenia.
10.  Kierownictwo może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z hali sportowej.
11. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach Hotel Arłamów nie ponosi odpowiedzialności.
12.  W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
13.  Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać instruktorowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
14.  Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali 

sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
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