
Regulamin korzystania z sali gimnastycznej
w Zespole Szkół Publicznych

w Górkach Wielkich.

1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do realizacji zajęć sportowych.

2. Przebywanie w sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności (instruktora).

3. Wszystkich  ćwiczących  obowiązuje  odpowiedni  do  ćwiczeń  ubiór  sportowy:  koszulka, 
spodenki lub dres oraz miękkie obuwie z białą podeszwą.

4. Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając obuwie i ubranie w należytym porządku. 
W czasie  przebywania młodzieży w sali  gimnastycznej,  szatnia  z  ubiorem powinna być 
zamknięta. Młodzież uczęszczająca czynnie w zajęciach nie może przebywać w czasie zajęć 
w szatni.

5. Uczeń może opuścić salę gimnastyczną tylko za zgodą i wiedzą prowadzącego zajęcia.

6. Przemieszczanie sprzętu,  przygotowanie urządzeń sali  do ćwiczeń powinno odbywać się 
zgodnie  z  zaleceniem  prowadzącego,  w  sposób  bezpieczny  i  z  zapewnieniem  dbałości 
o sprzęt do ćwiczeń mogą oraz nawierzchnię podłogową sali.

7. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie 
z ich przeznaczeniem.

8. Przyrządy  gimnastyczne  i  inny  sprzęt  pomocniczy  należy  po  zakończonych  zajęciach 
zostawić w oznaczonych miejscach.

9. Młodzież ćwicząca w sali gimnastycznej zobowiązana jest przestrzegać poleceń nauczyciela 
(instruktora) dotyczących szczególnie ładu, porządku i dyscypliny na zajęciach.

10. Każdy  zespół  korzystający  z  sali  gimnastycznej,  szatni,  łazienki  zobowiązany  jest  do 
pozostawienia  łady  i  porządku  po  zakończonych  zajęciach.  Utrzymanie  czystości  sali 
gimnastycznej,  szatni  i  łazienek oraz  wietrzenie  tych  pomieszczeń stanowi  podstawowy 
warunek korzystania z nich.

11. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także  za bezpieczeństwo 
ćwiczących odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia.

12. W czasie  odbywanie  się  imprez  sportowych  wstęp  do  sali  dla  wszystkich  uczestników 
i gości dozwolony jest wyłącznie w obuwiu sportowym.

13. Organizacje  pozaszkolne  oraz  osoby prywatne  mogą  korzystać  z  sali  gimnastycznej  po 
uprzednim zawarciu pisemnej umowy z Dyrektorem szkoły.

14. Za  realizację  postanowień  niniejszego  regulaminu  odpowiedzialni  są:  Dyrektor  Szkoły, 
nauczyciele i instruktorzy prowadzący zajęcia oraz wszyscy użytkownicy.

Górki Wielkie, dnia 03.01.2008


