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REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI SPORTOWEJ
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Malachinie
1. Sala sportowa jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania
fizycznego, zawodów sportowych, egzaminów maturalnych, egzaminów zawodowych,
uroczystości szkolnych oraz innych zajęć o charakterze sportowo – rekreacyjnym.
2. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i
przestrzegania jego zasad.
3. Przebywanie i ćwiczenie na sali sportowej moŜe odbywać się wyłącznie za zgodą i w
obecności nauczyciela wychowania fizycznego ZSP w Malachinie, trenera lub instruktora.
4. Wszystkie zajęcia na sali sportowej odbywają się w sposób zorganizowany.
5. Podczas zajęć lekcyjnych na sali sportowej i w jej sąsiedztwie (korytarz, szatnie) zabrania
się przebywania osobom trzecim, nie związanym z prowadzonymi zajęciami.
6. MłodzieŜ nie uczestnicząca w zajęciach nie moŜe przebywać w szatni.
7. Za rzeczy wartościowe pozostawione przez ćwiczącego w szatni dyrekcja szkoły oraz
prowadzący zajęcia nie odpowiadają.
8. Na sali sportowej wszystkich ćwiczących obowiązuje strój sportowy (koszulka, spodenki,
oraz czyste, zmienione obuwie sportowe, z jasną antypoślizgową podeszwą).
9. Na sali sportowej obowiązuje bezwzględny zakaz jedzenia i spoŜywania napojów oraz
Ŝucia gumy .
10. Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiada prowadzący zajęcia.
11. Wszystkie urządzenia sali sportowej oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystane tylko
zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności zabrania się :
• wspinania się na ramy mocujące kosze
• wieszania się na obręczach do koszykówki
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• wspinania się na siatki ochronne
• wieszania oraz wchodzenia na bramki
• skakania na drabinki
12. Wadliwe urządzenia lub sprzęt sportowy powinien być usunięty z sali sportowej, lub tak
zabezpieczony, by uniemoŜliwić korzystanie z niego młodzieŜy.
13. Korzystanie z urządzeń oraz sprzętu sportowego
prowadzącego zajęcia.

na sali odbywa się za zgodą

14. Sprzęt do ćwiczeń naleŜy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela prowadzącego
zajęcia, wszelkie uszkodzenia uczniowie powinni niezwłocznie zgłosić prowadzącemu
zajęcia.
15. Bez zezwolenia nauczyciela zabrania się wynoszenia poza teren szkoły sprzętu i urządzeń
z sali sportowej.
16. Zabrania się wnoszenia na teren sali sportowej niebezpiecznych przedmiotów oraz
opakowań szklanych.
17. Uczeń moŜe opuścić salę sportową tylko za zgodą prowadzącego zajęcia.
18. KaŜdy uraz, kontuzję lub złe samopoczucie uczeń zgłasza prowadzącemu zajęcia.
19. KaŜda grupa ćwicząca obowiązana jest do zachowania porządku na sali sportowej oraz w
szatniach.
20. Po zakończeniu zajęć, po opuszczeniu szatni przez młodzieŜ, prowadzący zajęcia ma
obowiązek skontrolować jej stan. Wszelkie uchybienia naleŜy natychmiast odnotować i
w stosunku do winnych wyciągnąć konsekwencje.
21. Za wszelkie szkody powstałe na terenie sali sportowej z winy ćwiczącego odpowiada
ćwiczący.
22. Na sali sportowej nie moŜna pozostawić ćwiczących bez Ŝadnej opieki.
23. Za realizację postanowień niniejszego regulaminu odpowiedzialni są nauczyciele
wychowania fizycznego , trenerzy i instruktorzy prowadzący zajęcia oraz wszyscy
uŜytkownicy.
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