
Regulamin namiotowej hali sportowej Powiatowego Centrum Sportu 

w Bełchatowie 

 

§1 Zasady ogólne: 

1) zarządcą obiektu jest Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie; 

2) hala  sportowa umożliwia prowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych, organizację imprez 

rekreacyjno-sportowych i kulturalnych w sezonie letnim; 

3) godziny otwarcia hali: 

▪ poniedziałek – piątek  w godzinach 7
00

 – 15
00

 realizacja zajęć dydaktycznych z zakresu 

wychowania fizycznego dla szkół z terenu powiatu. W  godzinach 15
00

 – 21
50

 obiekt 

udostępniony jest wszystkim mieszkańcom powiatu bełchatowskiego, 

▪ sobota – niedziela w godzinach 7
00

 – 21
50

 dla wszystkich mieszkańców powiatu 

bełchatowskiego; 

4) zajęcia na hali odbywają się według ustalonego harmonogramu; 

5) opłaty za korzystanie z obiektu pobierane są zgodnie z cennikiem PCS w Bełchatowie.  

§2 Zasady korzystania: 

1) korzystający z hali sportowej zobowiązani są używać strojów oraz obuwia sportowego 

właściwego dla sztucznej, trawiastej nawierzchni hali; 

2) osoby małoletnie do 13 roku życia chcące skorzystać z boiska muszą pozostawać pod opieką 

osoby pełnoletniej; 

3) osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 

▪ punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć, 

▪ utrzymania czystości na obiekcie, 

▪ zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie, 

▪ przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu; 

4) na terenie hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględne 

podporządkowanie się poleceniom personelu i prowadzącego zajęcia; 

5) wszystkich uszkodzeniach sprzętu, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy 

natychmiast powiadomić obsługę obiektu; 

6) za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są prowadzący 

zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych form wypoczynku; 

7) Na terenie hali zabrania się: 

▪ wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju 

środków  odurzających, 

▪ wchodzenia na płytę hali bez zezwolenia, 



▪ wprowadzania zwierząt, 

▪ używania rolek, rowerów, wrotek, deskorolek, itp. 

8) zabrania się korzystania z hali oraz  jej wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem: 

▪ wchodzenia, wspinania się na konstrukcję hali, siatki zabezpieczającej itp., 

▪ używania sprzętu sportowego w sposób niedozwolony, 

▪ samodzielnego otwierania i\lub zamykania pokrycia hali; 

 

§3 Postanowienia końcowe 

1) osoby korzystające z hali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym 

regulaminem i przestrzegania go; 

2) osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane 

z terenu hali sportowej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę 

postępowania administracyjnego; 

3) zabrania się wstępu osobom zachowującym się prowokacyjnie, agresywnie oraz w inny 

sposób zagrażający dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego; 

4) wszystkich użytkowników obowiązuje zachowanie zgodne z niniejszym  regulaminem; 

5) skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor PCS w Bełchatowie w formie pisemnej lub mailowej na 

adres: info@pcs-belchatow.pl; 

6) zasady korzystania z obiektu nieujęte w niniejszym regulaminie są zawarte w zarządzeniu 

Dyrektora PCS w Bełchatowie i podanie do publicznej wiadomości w formie informacji na 

tablicy ogłoszeń na terenie namiotowej hali sportowej. 

 

mailto:info@pcs-belchatow.pl

