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REGULAMIN  HALI  PNEUMATYCZNEJ  

 

1. Administratorem obiektu jest Szkoła Podstawowa nr 80 im. M. Kownackiej. 

2. Hala jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 21.00 i w weekendy  

w godzinach 10.00 – 15.00. 

3. W soboty i niedziele w godz. 12.00 – 14.00 hala jest nieodpłatnie dostępna  

dla mieszkańców Bielan. Dzieci mogą przebywać na jej terenie tylko pod opieką dorosłych. 

4. Obiekt może być wynajmowany odpłatnie: jednorazowo lub na podstawie stałej umowy. 

5. Za korzystanie z hali pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem, które należy 

wpłacać na wydzielony rachunek dochodów szkoły. 

6. Administrator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu. 

7. Zmiana harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron oraz podania 

zmian do wiadomości publicznej. 

8. Z hali pneumatycznej nie mogą korzystać osoby: 

1) pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; 

2) z przeciwwskazaniami lekarskimi. 

9. Obowiązkiem osób korzystających z obiektu jest: 

1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z wyposażenia znajdującego się 

w  hali pneumatycznej – w szczególności kategorycznie zabrania się naruszania stabilności 

bramek; 

2) utrzymanie czystości i porządku;  

3) podporządkowanie się poleceniom pracowników szkoły odpowiedzialnych  

za funkcjonowanie obiektu. 

10. Przebywającym na terenie hali nie wolno: 

1) palić papierosów, spożywać napojów alkoholowych; 

2) wnosić i przyjmować środków odurzających; 

3) wnosić i używać sprzętu niesportowego; 

4) wnosić i używać materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych; 

5) wnosić dużych rozmiarów drzewców flagowych lub banerów; 

6) używać wskaźników laserowych; 

7) używać urządzeń wzmacniających hałas. 

11. Zabrania się umyślnego otwierania drzwi ewakuacyjnych /jeśli nie ma zagrożenia/ pod 

groźbą kary pieniężnej  w wysokości 5 000,00 PLN. 

12. Zabrania się zatykania wylotów powietrza, siadania na ich ramie, przebierania się  

w pobliżu tego miejsca. 

13. W hali może przebywać maksymalnie 80 osób z wyjątkiem imprez zorganizowanych, 

wymagających dodatkowych środków bezpieczeństwa. 
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14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane 

z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę 

postępowania w sprawach o wykroczenia. 

15. W sprawach skarg i wniosków należy zwracać się do Dyrektora szkoły. 

 


