
REGULAMIN HALI WIELOFUNKCYJNEJ 
 
 
1. Hala jest obiektem Parku Wodnego Wilkasy zarz dzanym przez Gminny O rodek 

Kultury i Rekreacji w Wilkasach, ul. Olszty ska 54.  
2. Obiekt jest czynny codziennie w godzinach od 8.00 do 22.00. Zabrania si  przebywania 

na terenie hali poza wyznaczonymi godzinami otwarcia. 
3. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zaj  zorganizowanych zarz dzaj cy 

ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z hali, zamkni cia jej w ca ci lub 
cz ci.  

4. Ka da osoba korzystaj ca z hali jest zobowi zana do zapoznania si  z przepisami 
regulaminu obowi zuj cego na jej terenie i podporz dkowania si  jego zapisom oraz 
poleceniom obs ugi. 

5. Na terenie hali znajduje si  system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z 
kamer mog  by  podstaw  do poci gni cia do odpowiedzialno ci w stosunku do 

ytkowników, którzy nie stosuj  si  do regulaminu oraz instrukcji.  
6. Ka dy korzystaj cy z hali przebywa w niej na w asn  odpowiedzialno  i ponosi ryzyko 

zwi zane z amatorskim uprawianiem sportu. 
7. Korzystanie z hali mo e odbywa  si  indywidualnie lub w grupie zorganizowanej. Grupy 

zorganizowane przed wej ciem na teren obiektu zobowi zane s  zg osi  si  do personelu 
obs ugi obiektu i uzgodni  warunki korzystania z hali. Korzystanie z hali w grupie 
zorganizowanej reguluje Regulamin dla grup zorganizowanych oraz zapisy umowy. 

8. Dzieci do lat 6 oraz grupy zorganizowane dzieci i m odzie y mog  przebywa  w hali 
jedynie pod opiek  osób pe noletnich. Osoby te ponosz  pe  odpowiedzialno  za 
powierzone ich opiece dzieci i odpowiadaj  za wszelkie szkody przez nie wyrz dzone.  

9. Wst p na hal  odbywa si  na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej Obs ugi 
Klienta, który uzyskuje si  po wykupieniu us ugi zgodnie z obowi zuj cym w obiekcie 
cennikiem us ug. Transponder upowa nia do korzystania ze wszystkich urz dze  
znajduj cych si  na hali i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyj ciu w kasie obiektu.  

10. Odebranie transpondera oznacza, e u ytkownik zobowi zuje si  do przestrzegania 
wszystkich regulaminów i innych zarz dze , wydanych w celu zapewnienia 
bezpiecze stwa w obiekcie. 

11. Czas pobytu na hali liczy si  od momentu wydania transpondera do momentu odczytania 
jego pami ci przy uiszczeniu op aty. 

12. Pe na nale no ci za korzystanie z urz dze  oraz za ewentualny wyd ony czas pobytu na 
terenie obiektu musi by  regulowana w momencie opuszczenia obiektu. 

13. Karnet upowa nia do wielokrotnego wst pu w okresie, na który zosta  wydany. 
14. Wst p na teren hali oznacza, e u ytkownik zobowi zuje si  do przestrzegania wszystkich 

regulaminów i innych zarz dze , wydanych w celu zapewnienia bezpiecze stwa w 
obiekcie. 

15. Kierownictwo obiektu mo e czasowo ograniczy  wst p do hali ze wzgl du na 
przekroczenie maksymalnej ilo ci osób z niej korzystaj cych. 

16. ytkownicy z wykupionymi karnetami maj  pierwsze stwo korzystania z hali. 
17. Korzystanie z hali odbywa si  wed ug grafiku, dost pnego w recepcji obiektu. 
18. ytkownicy b  wpuszczani do obiektu nie pó niej ni  60 minut przed jego 

zamkni ciem. 
19. W celu uzyskania pomocy osoby niepe nosprawne lub ich opiekunowie proszeni s  o 

zg oszenie si  w recepcji. 
20. Na terenie obiektu obowi zuje bezwzgl dny zakaz spo ywania alkoholu i przebywania 

osób w stanie wskazuj cym na spo ycie alkoholu. 



21. Na p yt  hali mo na wchodzi  i wychodzi  wy cznie w miejscach do tego 
przeznaczonych, oznaczonych napisem wej cie, wyj cie. 

22. We wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone s  zaj cia sportowe obowi zuje 
strój sportowy oraz obuwie sportowe (czyste, na p askiej podeszwie, bez kolców i ko ków, 
nie pozostawiaj ce podczas u ytkowania hali sportowej zabrudze , rys itp.). 

23. Zmiana ubrania wierzchniego na strój sportowy odbywa si  w szatni.  
24. Przed wyj ciem z szatni na p yt  hali nale y sprawdzi , czy szafka zosta a zamkni ta. Za 

rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawid owo zamkni tych, pieni dze i 
przedmioty warto ciowe kierownictwo hali nie ponosi odpowiedzialno ci. 

25. Ka dy korzystaj cy z hali ma obowi zek przebywania we w ciwym sektorze, 
okre lonym przy zakupie biletu, karnetu lub zapisami w umowie. 

26. Sygna em oznaczaj cym koniec zaj  oraz natychmiastowego opuszczenia p yty hali s  
trzy krótkie gwizdki. Po us yszeniu sygna u nale y opu ci  p yt  hali przez w ciwe 
wyj cie. 

27. Sprz t sportowy po zaj ciach nale y pozostawi  w wyznaczonym miejscu. 
28. Korzystaj cy z hali i jej urz dze  zobowi zani s  do zachowania szczególnej ostro no ci i 

nie powodowania sytuacji zagra aj cych bezpiecze stwu osób tam przebywaj cych, a w 
szczególno ci: 
a) przebierania si  poza szatni , 
b) wchodzenia i wychodzenia z hali poza miejscami do tego wyznaczonymi, 
c) wchodzenia w innym stroju i obuwiu ni  sportowe,  
d) palenia tytoniu, picia napojów alkoholowych, stosowania u ywek odurzaj cych 
e) ucia gumy, spo ywania napojów i jedzenia na terenie p yty hali, 
f) niszczenia urz dze  i sprz tu hali, 
g) za miecania i brudzenia terenu hali, 
h) wprowadzania zwierz t, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków, skuterów) oraz 

przedmiotów utrudniaj cych komunikacj  w obiekcie, 
i) ywania otwartego ognia, 
j) wnoszenia opakowa  szklanych, puszek, ostrych narz dzi, broni oraz innych 

przedmiotów mog cych stanowi  zagro enie dla uczestników korzystaj cych z hali, 
k) wnoszenia sprz tu muzycznego i graj cego,  
l) przebywania widzów poza obr bem trybun, 
m) korzystania ze sprz tu sportowego oraz przemieszczania wyposa enia ruchomego bez 

zgody personelu hali, 
n) korzystania ze sprz tu sportowego oraz wyposa enia hali niezgodnie z ich 

przeznaczeniem, 
o) przechodzenia do sektorów hali nie obj tych umow  lub wykupionym biletem, 

karnetem. 
29. Na terenie hali nie zapewnia si  sta ej opieki medycznej. W celu uzyskania pierwszej 

pomocy przedlekarskiej nale y zg osi  si  do punktu medycznego znajduj cego si  przy 
niecce basenu. Osoba, której udzielono pomocy przedlekarskiej zobowi zana jest do 
podania danych personalnych wy cznie w celu prowadzenia rejestru zdarze . 

30. Noszenie okularów i szkie  kontaktowych odbywa si  na w asne ryzyko u ytkownika. 
31. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z w asnego sprz tu sportowego i 

rekreacyjnego mo e odbywa  si  wy cznie po uzyskaniu zgody personelu obiektu. 
32. Osoby niszcz ce lub uszkadzaj ce wyposa enie lub urz dzenia hali ponosz  

odpowiedzialno  materialn  za wyrz dzone szkody. 
33. Rzeczy znalezione na terenie obiektu nale y przekaza  personelowi. Personel kasy wydaje 

rzeczy  znalezione  po  identyfikacji  ich  przez  w ciciela  w okresie  do  trzech  tygodni  od  
daty pozostawienia. 



34. Wszelka dzia alno  zarobkowa na terenie hali mo liwa jest wy cznie za wiedz  i zgod  
kierownictwa obiektu. 

35. Wszystkie osoby korzystaj ce z obiektu s  obowi zane do podporz dkowania si  
nakazom personelu. 

36. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagra aj cych yciu i zdrowiu u ytkowników 
oraz nieprawid owej pracy urz dze  nale y bezwzgl dnie powiadomi  personel obiektu. 

37. Osoby przebywaj ce na terenie hali i naruszaj ce porz dek publiczny, dobre obyczaje, w 
tym u ywaj ce wulgaryzmów, stwarzaj ce zagro enie dla innych osób przebywaj cych w 
obiekcie, a tak e osoby nie stosuj ce si  do przepisów niniejszego regulaminu i do 
zalece  personelu mog  zosta  usuni te z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcze niej 
uiszczonych op at, niezale nie od ewentualnego skierowania sprawy na drog  
post powania karnego i cywilnego. 

38. O innych sprawach nieobj tych niniejszym regulaminem decyduj  przepisy ogólne oraz 
kierownictwo hali. 

39. Zarz dca hali nie ponosi odpowiedzialno ci za jakiekolwiek zdarzenia wynik e z nie 
przestrzegania niniejszego regulaminu. 

40. Uwagi i wnioski nale y zg asza  u kierownika obiektu. 


