
REGULAMIN HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W MOSINIE 

§ 1 

Hala przeznaczona jest do organizowania imprez rekreacyjno – sportowych oraz kulturalnych, 

w tym imprez masowych ( należy przez to rozumieć imprezę sportową, artystyczną lub 

rozrywkową ) jak również przeprowadzania treningów oraz zajęć sportowo - rekreacyjnych. 

Przeprowadzanie treningów odbywa się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem 

wykorzystania hali sportowej zatwierdzonym przez Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Mosinie. 

 

§ 2 

1. Obiekt czynny jest w godzinach określonych harmonogramem podanym do publicznej 

wiadomości. 

Poniedziałek – piątek w godz. 8:00-22:00 

Sobota w godz. 9:00 – 20:00 

Niedziela – nieczynne 

2. W dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00 hala główna udostępniana jest 

przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych z zakresu wychowania 

fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krośnie. 

3. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym, grupom 

zorganizowanym oraz na zajęcia prowadzone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Mosinie. 

4. Korzystanie z hali widowisko – sportowej jest płatne. Cennik stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego regulaminu. Cennik jest wydany na podstawie Zarządzenia Burmistrza 

Gminy Mosina.  

5. W przypadku organizowania imprez sportowych OSiR ma prawo do zmiany 

harmonogramu lub odwołania zajęć. 

 

§ 3 

Każdy korzystający z obiektu jest zobowiązany do: 

 a) zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad, 

b) podporządkowywania się poleceniom osoby prowadzącej zajęcia, służb porządkowych lub 

pracownika zatrudnionego na obiekcie, 

 c) utrzymania czystości, ładu i porządku na terenie obiektu, 

d) korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 



 

§ 4 

Na terenie Hali zainstalowany jest system monitoringu pozwalający na rejestrację:  

 Wizerunku każdej osoby wchodzącej do obiektu,  

 Przebiegu imprezy i zachowania publiczności (obraz i dźwięk),  

 Przebywania osób w pomieszczeniach służbowych i zapleczu obiektu,  

 Wszystkie osoby przebywające na  terenie Hali udzielają zgody na nagrywanie na potrzeby 

monitoringu bezpieczeństwa 

 

§ 5 

Hala Widowiskowo - Sportowa służy do organizacji i przeprowadzania imprez 

masowych:  zawodów sportowych, imprez kulturalnych i rozrywkowych. 

 

§ 6 

1. Z hali sportowej mogą korzystać: 

• dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć, 

pełnoletniego opiekuna 

• kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera  

• zakłady pracy, instytucje, organizacje 

• grupy zorganizowane 

• kibice za wyjątkiem imprez zamkniętych 

• osoby fizyczne. 

2. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby: 

• których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub osoby, które są pod wpływem środków 

odurzających 

• z przeciwwskazaniami lekarskimi. 

 

§ 7 

Umowy zawierane na udostępnienie Hali Widowiskowo - Sportowej muszą być zgodne z 

powszechnie obowiązującym prawem. 

 

§ 8  

Korzystanie z hali widowiskowo – sportowej. 



1. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia 

sportowego (czyste i niebrudzące nawierzchni, nie pozostawiające ciemnych rys) 

2. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 

• punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć, 

• utrzymania czystości w obiekcie, 

• zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie, 

• odpowiedzialności za stan czystości i porządek w przebieralniach oraz w pomieszczeniach , 

• przestrzegania przepisów bhp i ppoż. i porządkowych. 

3. Na terenie hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględne 

podporządkowanie się poleceniom personelu obiektu sportowego i prowadzącego zajęcia. 

4. Dostęp do sprzętu oraz wszystkich urządzeń sportowych możliwy jest za zgodą i pod 

opieką prowadzącego zajęcia lub osób, którym powierzono mienie pozostające na 

wyposażeniu hali. 

5. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są 

prowadzący zajęcia oraz organizatorzy: zawodów, imprez sportowych i innych. 

6. Osoby, które nie biorą bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (kibice, 

widzowie) mogą przebywać jedynie na widowni lub w wydzielonej części sali. 

7. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego oraz uczniowie niećwiczący 

przebywają w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela (instruktora), w zasięgu jego pola 

widzenia i przez cały czas trwania lekcji (treningu) pozostają do jego dyspozycji. 

8. W szatniach oraz korytarzu mogą przebywać grupy, które uczestniczą w zajęciach lub 

imprezach sportowych. W czasie trwania lekcji lub zajęć, szatnia jest opuszczana przez 

uczestników i zamykana na czas ich trwania. 

9. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach lub innych pomieszczeniach obiektu 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie nie ponosi odpowiedzialności. 

10.  O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących 

zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu. 

11.  Z urządzeń sanitarnych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

§ 9 

Zabrania się: 

1. Wnoszenia na halę widowiskowo- sportową: 

• wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, 



• materiałów wybuchowych, fajerwerków, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących 

pożarem, 

• środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

• butelek, puszek, itp. wykonanych z kruchego, bądź twardego materiału, 

• napojów alkoholowych, 

2. Regulowania zaworów, przełączania urządzeń we wszelkiego rodzaju szafkach 

sterowniczych. Czynności te mogą wykonywać jedynie osoby przeszkolone. 

3. Wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju 

środków odurzających. 

4. Wchodzić na płytę boiska bez zezwolenia. 

5. Wprowadzania na teren hali sportowej zwierząt. 

6. Spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz e-papierosów. 

 

§ 10 

1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane 

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

postępowania administracyjnego lub sądowego. 

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za 

niewłaściwe korzystanie z hali widowiskowo-sportowej w Mosinie oraz z jej wyposażenia 

zgodnie z przeznaczeniem, a osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali sportowej 

ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje 

uczestników zajęć sportowych. 

4. Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie zastrzega sobie prawo zmiany stawek 

wynajmowania hali sportowej oraz prawo ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu. 

5. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron. 

6. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do zapoznania się z powyższym 

REGULAMINEM, zaakceptowania go i przestrzegania. 

7. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. 

8. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać organizatorowi imprezy. 

9. Regulamin jest dostępny na stronie www.osirmosina.pl 

 

 



PRZEPISY DOTYCZĄCE ORGNIZOWANIA IMPREZ NA TERENIE HALI 

WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ 

KORZYSTANIE Z HALI W PRZYPADKU IMPREZ MASOWYCH LUB 

NIEMASOWYCH WYMAGA KAŻDORAZOWO PISEMNEJ ZGODY KIEROWNIKA 

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MOSINIE. 

 

I Zasady ogólne 

§1 

 W czasie zamkniętych imprez niemasowych lub masowych na terenie  Hali Widowiskowo - 

Sportowej przebywać oraz korzystać z jej urządzeń mogą osoby,  posiadające przy sobie 

aktualny bilet wstępu lub dokument, potwierdzający możliwość uczestniczenia w imprezie. 

Bilet wstępu lub dokument uprawniający do przebywania na obiekcie w czasie imprezy 

należy okazywać na żądanie służb porządkowych i informacyjnych. 

 

§ 2 

Widzowie zajmują miejsca na widowni zgodnie z oznaczeniem na bilecie lub karnecie lub w 

sposób losowy, jeżeli bilety nie są numerowane. 

 

§ 3 

Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych 

obowiązujących na terenie Hali Widowiskowo - Sportowej.  

 

§ 4 

Organizowanie imprez masowych musi się odbywać zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009r. 

o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz. 504 ).  

 

§ 5 

Zawarcie umowy na udostępnienie Hali na organizację imprezy masowej w rozumieniu 

ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych może nastąpić po przedłożeniu pozytywnej 

decyzji Burmistrza Gminy Mosina oraz zaakceptowaniu Regulaminu obowiązującego w Hali 

Widowiskowo - Sportowej. 

 

§ 6 



Ilość osób przebywająca na obiekcie jest uzależniona od charakteru imprezy, wielkości sceny, 

scenografii i przepisów przeciwpożarowych. Ilość ta musi być uzgadniana przez organizatora 

z administratorem obiektu w zawartej umowie. 

 

§ 7 

Plan sytuacyjny obiektu uwzględniający lokalizację ważnych dla przebiegu imprez 

sportowych środków bezpieczeństwa, porządku oraz rozmieszczenie miejsc dla publiczności, 

pojemności sektorów, opis dróg ewakuacyjnych i inne istotne informacje stanowią załącznik 

do niniejszego Regulaminu dostępny u Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. 

 

§ 8 

Obiekt jest wykonany w standardzie, który umożliwia uczestnikom imprezy bezpieczeństwo 

pod warunkiem użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

§ 9 

Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa widzów oraz użytkowników hali jest 

respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. 

 

II  Kontrola wejścia 

§ 10 

Każda osoba wchodząca na Halę Widowiskowo - Sportową w dniu imprezy zobowiązana jest 

do okazania służbie porządkowej, bilet lub inny dokument uprawniający do wstępu. Okazanie 

odbywa się przy wejściu i bez wezwania. 

 

§ 11 

Służby porządkowe uprawnione są do: 

- sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej. 

- legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości. 

- przeglądania zawartości bagaży i odzieży w celu ustalenia obecności 

przedmiotów niebezpiecznych lub niedozwolonych wymienionych w §21 niniejszego 

regulaminu. 

- wezwania  do opuszczenia obiektu przez osoby nieuprawnione lub  zakłócające porządek. 

- ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie 

zagrożenie dla życia  lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 



Czynności wymienione wyżej powinny być wykonywane w sposób najmniej naruszający 

godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte. 

 

§ 12 

Nie mają prawa wstępu na obiekt: 

- osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe, 

- osoby nie posiadające ważnego biletu wstępu, 

- osoby wnoszące alkohol, środki odurzające, środki psychotropowe, wyroby 

pirotechniczne  lub wybuchowe lub inne niebezpieczne przedmioty i narzędzia, 

- osoby odmawiające kontroli bagażu bądź odzieży,  

- osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem 

- osoby, których identyfikacja z zamieszczonej w dokumencie fotografii jest 

utrudniona  (założona na twarz „kominiarka”, szalik lub wymalowana barwami klubowymi). 

 

§ 13 

Służby porządkowe mają prawo usunąć z obiektu. 

- osoby zakłócające porządek publiczny.                                                                  

- osoby zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy 

masowej.                                         

§ 14 

W przypadku gdy działania podjęte przez służby porządkowe są nieskuteczne organizator 

występuje o pomoc Policji. 

 

§ 15 

Osoby, które nie posiadają aktualnego biletu wstępu i osoby stwarzające ryzyko 

niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na teren Hali Widowiskowo - Sportowej. 

  

III Zasady zachowania na terenie Hali Widowiskowo - Sportowej. 

§ 16 

Osoby obecne na imprezie masowej obowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający 

bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać regulaminu obiektu i 

imprezy. 

 

§ 17 



Wszyscy uczestnicy imprezy mają obowiązek wykonywać polecenia służby porządkowej 

organizatora, Policji, Straży Pożarnej oraz spikera. 

 

§ 18 

Widzowie powinni zajmować miejsca oznaczone na bilecie lub karcie wstępu, chyba że 

zostaną inaczej poinstruowani przez organizatora lub służby porządkowe. 

 

§ 19 

Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą pozostawać dostępne. 

 

§ 20 

W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na obiekcie powinny: 

- natychmiast powiadomić służby porządkowe, 

- użyć sprzętu gaśniczego, 

- unikać paniki, 

- stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez głośniki, 

- kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami, 

- nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym. 

  

IV Zakazy                                       

§ 21 

Osobom obecnym na imprezie masowej lub niemasowej zabrania się wnoszenia i posiadania 

na terenie Hali  Sportowo - Widowiskowej następujących przedmiotów: 

a ) broni wszelkiego rodzaju, materiałów pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych 

oraz  innych  niebezpiecznych 

przedmiotów.                                                                                        

b ) przedmiotów które mogą być użyte jako broń lub pociski. 

c ) pojemników z gazem, substancjami żrącymi lub farbującymi. 

d ) butelek, kubków lub puszek wykonanych z kruchego pękającego lub szczególnie twardego 

materiału. 

e ) przedmiotów o dużej objętości jak drabiny, stołki, krzesła, skrzynie, walizy.  

f ) napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych. 

g ) drzewców do flag lub transparentów. 

h ) instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym. 



i ) zakładania na hali sportowo - widowiskowej kominiarek oraz masek uniemożliwiających 

identyfikację. 

 

§ 22 

Ponadto zakazuje się:      

a) wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nie przeznaczone do powszechnego 

użytku, szczególnie urządzenia oświetleniowe, reklamy, pomosty kamerowe, itp.    

b) wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów np. płyta boiska, 

pomieszczenia służbowe, stanowisko spikera , sędziów.                             

c) prowadzenia sprzedaży towarów, kart wstępu, rozdawania druków lub ulotek oraz   

    przeprowadzania zbiórek bez zezwolenia organizatora. 

d) rzucania wszelkimi przedmiotami. 

e) wykonywania napisów na budowlach lub urządzeniach, malowania ich i oklejania. 

f ) wprowadzania zwierząt. 

 

§ 23 

Osoby naruszające zasady porządku i bezpieczeństwa na terenie hali sportowo - 

widowiskowej będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej. 

 

§ 24 

Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać organizatorowi imprezy. 

 

§ 25 

Regulamin jest dostępny na stronie www.osirmosina.pl 

 

§ 26 

1. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do zapoznania się z powyższym 

REGULAMINEM, zaakceptowania go i przestrzegania. 

2. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. 

3. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać organizatorowi imprezy. 

 

http://www.osirmosina.pl/

