Tryb i zasady udostępniania obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie

§ 1. Regulaminy, tryby udostępniania i korzystania z obiektów sportowych określa Dyrektor Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Świebodzinie.
§ 2. Bezpośredni nadzór nad obiektami sportowymi w Świebodzinie: Basen Miejski i Miejska Hala Sportowa
pełni Kierownik danych obiektów.
§ 3. Bezpośredni nadzór nad obiektem Stadionu Miejskiego pełni Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Świebodzinie.
§ 4. Obiekty sportowe udostępniane są:
1) Basen Miejski
a) nieodpłatnie

• pływackim klubom sportowym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzin.
b) odpłatnie (zgodnie z obowiązującym cennikiem)

• szkołom publicznym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzin.
c) odpłatnie

• organizacjom pozarządowym i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeniom sportowym,
funkcjonującym na terenie Gminy Świebodzin,

• osobom prawnym i osobom fizycznym, w tym podmiotom prowadzącym działalność
gospodarczą,

• szkołom publicznym i niepublicznym, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina
Świebodzin.
2) Miejska Hala Sportowa
a) nieodpłatnie

• publicznym przedszkolom i szkołom w dniach nauki szkolnej (środy i czwartki w godzinach od
8:00-15:00), dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzin. Pierwszeństwo
korzystania z obiektu sportowego posiada szkoła, przy której obiekt ten jest zlokalizowany,

• organizacjom pozarządowym i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeniom i klubom
sportowym, funkcjonującym na terenie Gminy Świebodzin (w dni robocze w godzinach 15:0019:00 oraz w dni wolne od pracy),

• gminnym jednostkom organizacyjnym w dniach wolnych od pracy.
b) odpłatnie

• publicznym szkołom w dniach nauki szkolnej (poniedziałek, wtorek, piątek) w godzinach 8:0015:00, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Świebodzin. Pierwszeństwo
korzystania z obiektu sportowego posiada szkoła, przy której obiekt ten jest zlokalizowany,

• organizacjom pozarządowym i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeniom i klubom
sportowym, funkcjonującym na terenie Gminy Świebodzin i poza nią (w dni robocze w
godzinach 19:00-22:00),

• osobom prawnym i fizycznym oraz grupom zorganizowanym.
3) Stadion Miejski
a) nieodpłatnie

• publicznym przedszkolom i szkołom, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Świebodzin,

• gminnym jednostkom organizacyjnym,
• organizacjom pozarządowym i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeniom i klubom
sportowym, funkcjonującym na terenie Gminy Świebodzin.
b) odpłatnie

• osobom prawnym i osobom fizycznym, w tym podmiotom prowadzącym działalność
gospodarczą.
§ 5. Obiekty sportowe udostępniane są odpłatnie osobom prawnym i fizycznym oraz grupom
zorganizowanym na zasadach określonych w cenniku i regulaminach poszczególnych obiektów sportowych
zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie.
§ 6. Cennik opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych ustalony
jest na podstawie Uchwały Nr XIV/225/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2015.
§ 7. Wynajmu obiektu i torów pływackich dokonuje się na podstawie wniosku skierowanego do Dyrektora
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie na druku zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1.
§ 8. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika (opiekuna), który reprezentuje grupę, i
personalnie ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodnie z regulaminem.
§ 9. Obowiązkiem kierownika grupy jest:

• zapoznanie podopiecznych z regulaminem korzystania z obiektów,
• przebywanie z uczestnikami i nadzorowanie przebiegu zajęć,
• każdorazowo sprawdzanie stanu szatni, natrysków, toalet przed i po zajęciach,
• ponoszenie odpowiedzialności finansowej za ewentualne szkody wynikłe ze zniszczeń i
kradzieży.
§ 10. W przypadku organizacji imprez sportowych z udziałem publiczności organizator zobowiązany jest do
zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zawodów oraz publiczności zgodnie z wymogami obowiązującymi
w tym zakresie przez przepisy prawa oraz zabezpieczenia i zapewnienia ochrony urządzeń sportowych,
mienia i osób.
§ 11. W przypadku organizacji imprez masowych, organizator ponosi pełną i niczym nieograniczoną
odpowiedzialność materialną za bezpieczeństwo i szkody powstałe w czasie trwania imprezy.

§ 12. Udostępniający obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków w
trakcie korzystania z obiektów.
§ 13. Za rzeczy oraz przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektów sportowych zarządca nie
ponosi odpowiedzialności.
§ 14. Szczegółowe zasady korzystania z Basenu Miejskiego, Miejskiej Hali Sportowej oraz Stadionu
Miejskiego określone są w Regulaminach obiektów.
§ 15. W zakresie spraw nieunormowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Świebodzinie.
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