
REGULAMIN 

CENTRUM SPORTOWO - KULTURALNEGO „ŁABĘDŹ” 

UL. PARTYZANTÓW 25, 44-113 GLIWICE 
 

 

1. Centrum Sportowo – Kulturalne „Łabędź” w Gliwicach ul. Partyzantów 25, jest administrowane  

i zarządzane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gliwicach, ul. Partyzantów 25, reprezentowany 

przez Dyrektora Szkoły. 

 

2. Centrum Sportowo – Kulturalne „Łabędź” otwarte jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach:  

od 7:00 do 23:00. 

 

3. Od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:50 do 17:00, hala sportowa udostępniana jest na realizację zadań 

dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2. 

 W ramach wolnych godzin hala może być udostępniana w tych godzinach stowarzyszeniom, klubom 

sportowym, Służbom Mundurowym oraz osobom prywatnym. 

 

4. W pozostałych godzinach oraz w soboty i niedziele obiekt udostępniany jest zainteresowanym osobom 

fizycznym i grupom zorganizowanym po wcześniejszym złożeniu podania o wynajem i podpisaniu umowy z 

Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gliwicach. 

 

5. Korzystanie z pomieszczeń Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź” odbywa się za zgodą administratora 

w oparciu o aktualny harmonogram. 

 

6. Osoby oraz grupy zorganizowane korzystające z obiektu Centrum Sportowo – Kulturalnego ”Łabędź” 

zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania zawartych w nim zapisów. 

 

7. Za korzystanie z pomieszczeń obiektu Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź” pobierane są opłaty 

zgodne z obowiązującym zarządzeniem nr PM-733/19 Prezydenta Miasta Gliwice z  dnia 29 maja 2019r. oraz 

cennikiem wynajmu pomieszczeń CSK Łabędź. 

 

8. Z wyznaczonych pomieszczeń obiektu Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź” mogą korzystać: 

 

- grupy zorganizowane, 

 

- dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem osoby pełnoletniej - nauczyciela lub opiekuna, 

 

- kluby i sekcje sportowe, inne stowarzyszenia pod nadzorem instruktora lub trenera, 

 

- zakłady pracy, instytucje, organizacje, 

 

- osoby fizyczne, 

 

- kibice oraz osoby uczestniczące w imprezach sportowych, których formuła organizacyjna dopuszcza 

udział publiczności. 

 

Grupy zorganizowane, osoby fizyczne rejestrują swój pobyt na terenie hali w recepcji przy głównym wejściu. 

 

Wejście klubów sportowych  lub osób prywatnych na nawę boiska sportowego odbywa się ściśle  

wg godzin rezerwacji zawartej w umowie. Niedopuszczalne jest korzystanie z boiska poza 

zarezerwowanymi godzinami oraz w trakcie trwania zajęć innych klubów i osób prywatnych. 

 

9. Z obiektu Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź”  nie mogą korzystać osoby, których stan wskazuje na 

spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających lub w jakikolwiek inny sposób zakłócają 

spokój i porządek. 

 

10. Obowiązkiem osób korzystających z pomieszczeń hali sportowej w Centrum Sportowo – Kulturalnym 

„Łabędź”  jest: 

 

- pozostawienie okryć zewnętrznych i butów w szatni, 

- założenia właściwego zmiennego obuwia sportowego (czystego, nie pozostawiającego podczas 

użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.), 

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na 

wyposażeniu hali, 



- bezwzględne przestrzeganie transportu koszy najazdowych do gry w koszykówkę wzdłuż ściśle 

wyznaczonego utwardzonego toru najazdowego w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji 

nawierzchni nawy boiska (zał. mapka boiska z wyznaczonym torem najazdowym dostępna również  

do wglądu na portierni obiektu CSK ŁABĘDŹ). 

- utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych, 

- podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych  

za prawidłowe funkcjonowanie obiektu. 

11. Przebywających na terenie Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź” obowiązuje bezwzględny 

zakaz: 

- palenia papierosów, picia napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających, 

- wnoszenia i używania sprzętu nie przeznaczonego do uprawiania sportu, 

- wprowadzania zwierząt, 

- wieszania się na obręczach, bramkach i konstrukcji przeznaczonej do gier zespołowych, 

- korzystania z urządzeń i wyposażenia w sposób zagrażający bezpieczeństwu oraz uruchamiania urządzeń 

elektrycznych i elektronicznych na obiekcie sportowym, 

- wnoszenia i używania szklanych opakowań oraz innych przedmiotów wykonanych ze szkła  

lub materiałów niebezpiecznych. 

 Na terenie obiektu sportowego obowiązuje zakaz wnoszenia artykułów spożywczych, spożywania posiłków, 

żucia gumy i picia napoi kolorowych. 

12. W czasie zajęć dydaktycznych, zawodów oraz rozgrywek ligowych ich organizator jest zobowiązany 

przestrzegać przepisów niniejszego regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa 

korzystającym z obiektu i spełnienia wymogów dotyczących zabezpieczania warunków bezpieczeństwa 

imprez masowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej mogą odbywać się jedynie w obecności nauczyciela 

(instruktora, trenera). Wejście grupy na halę sportową powinno odbywać się tylko za jego zgodą. 

14. Prowadzący zajęcia nauczyciel, trener, organizator imprez jest zobowiązany każdorazowo osobiście pobierać 

z portierni klucze do wyznaczonych pomieszczeń i potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem w 

zeszycie wydawania kluczy. Osoba pobierająca klucze jest bezpośrednio odpowiedzialna za pozostawiony 

stan wynajmowanych pomieszczeń. Po skończonych zajęciach prowadzący zajęcia lub wynajmujący 

osobiście zdaje pobrane klucze na portierni i zgłasza ewentualne zauważone usterki. 

Nauczyciele ZSO Nr 2 od poniedziałku do piątku, w ustalonych godzinach, zgodnie z harmonogramem 

odbywanych zajęć mają pod opieką szatnie dla swoich uczniów, którzy pilnują w niej porządku, przestrzegają 

niniejszy regulamin oraz  przepisy BHP i Ppoż. 

15. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego oraz uczniowie nie ćwiczący przebywają  

w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, w zasięgu jego pola widzenia i przez cały czas trwania lekcji 

pozostają do jego dyspozycji (obowiązuje całkowity zakaz przebywania w szatni    w czasie trwania zajęć). 

16. Podczas przerw między zajęciami, a także w czasie wykonywania prac porządkowych na płycie głównego 

boiska i w pozostałych pomieszczeniach, muszą one zostać bezwzględnie opuszczone przez uczniów lub 

innych uczestników zajęć. 

17. Dostęp do sprzętu oraz wszystkich urządzeń sportowych możliwy jest jedynie za zgodą i pod 

odpowiedzialnością prowadzącego zajęcia lub osób, którym powierzono mienie pozostające  

na wyposażeniu Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź”. 

18. Zabrania się uczniom i zawodnikom regulowania zaworów ogrzewania, używania urządzeń elektrycznych, 

samodzielnego przełączania urządzeń we wszelkiego rodzaju szafkach sterowniczych. Czynności te mogą 

wykonywać jedynie osoby przeszkolone: nauczyciele, trenerzy, pracownicy obsługi Centrum Sportowo – 

Kulturalnego „Łabędź”. 

19. O wszelkiego rodzaju awariach i usterkach sprzętu oraz o zauważonych innych nieprawidłowościach należy 

bezzwłocznie powiadomić osobę upoważnioną: nauczyciela, trenera, pracownika obiektu Centrum Sportowo 

– Kulturalnego „Łabędź”, a fakt ten należy wpisać w zeszycie usterek, który znajduje się  

w portierni. 



20. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia będące na wyposażeniu Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź” 

ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody (lub taką odpowiedzialność ponoszą ich prawni 

opiekunowie). 

Za szkody wyrządzone przez uczniów niepełnoletnich pełną odpowiedzialność ponoszą ich rodzice, 

opiekunowie prawni; uczniowie - indywidualnie lub zbiorowo. 

21. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach oraz rzeczy nie oddane do depozytu, kierownictwo 

hali sportowej i prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności. 

22. Na terenie całego obiektu Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź” zabrania się biegania  

po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę życia, zdrowia 

lub kalectwo. 

23. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub osobie 

odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć oraz zgłosić ten fakt w zeszycie wypadków na portierni. 

24. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Centrum 

Sportowo – Kulturalnego „Łabędź”, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania 

sądowego o wykroczenie. 

25. W razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu osób przebywających  

w obiekcie Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź” należy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby 

prowadzącej w danej chwili zajęcia lub osób odpowiedzialnych za akcję ratunkową i postępować zgodnie z 

zasadami ewakuacji obiektu. 

26. Osoby nie biorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (kibice, widzowie) mogą 

przebywać jedynie na górnej widowni hali sportowej na I piętrze. 

27. Na terenie obiektu Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź” jest zainstalowany monitoring wizyjny 

zewnętrzny i wewnętrzny.  

Osoby przebywające na obiekcie oraz korzystające z wynajmu pomieszczeń nie wnoszą uwag i zastrzeżeń do 

ich nagrywania.  

 

28. Na terenie całego obiektu Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź” obowiązuje bezwzględne 

przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż. 

29. Kierownictwo i obsługa Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź” sprawuje nadzór nad przestrzeganiem 

niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do 

podporządkowania się ich nakazom. 

30. Kierownictwo Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź” zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu 

zajęć wychowania fizycznego oraz wykorzystywanych pomieszczeń. 

31. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Nr 2 w Gliwicach. 

32. Regulamin podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w holu Centrum Sportowo – 

Kulturalnego „Łabędź”. 

 

Każdy korzystający z Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź” akceptuje Regulamin bez zastrzeżeń. 

 


