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             Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2020  

                                                                                           Dyrektora Białołęckiego Ośrodka Sportu z dnia.20.05.2020 r. 
 
            REGULAMIN HALI SPORTOWEJ 
               Białołęcki Ośrodek Sportu 

 
Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 

BOS – należy przez to rozumieć Białołęcki Ośrodek Sportu z siedzibą przy ulicy Światowida 56 w Warszawie, 
jednostkę organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy, nie posiadająca osobowości prawnej, prowadzoną                   
w formie jednostki budżetowej. 
Dyrektorze BOS – należy przez to rozumieć Dyrektora Białołęckiego Ośrodka Sportu. 
Kierowniku Obiektu – należy przez to rozumieć Kierownika Zespołu Obiektów Światowida (ZOŚ) 
Obiekcie – należy przez to rozumieć wyodrębniony obiekt sportowo-rekreacyjny będący w zarządzaniu BOS. 
Hala sportowa – należy przez to rozumieć obiekt sportowo-rekreacyjny m.st. Warszawy położony przy                        
ul. Światowida 56 w Warszawie zarządzany przez BOS.  
Grupie zorganizowanej – należy przez to rozumieć grupę osób korzystających z Hali sportowej i zgłoszoną 
przez Opiekuna Grupy odbywająca zajęcia sportowo-rekreacyjne na terenie hali sportowej pod nadzorem 
Instruktora lub Trenera. 
Organizatorze – należy przez to rozumieć: BOS lub inny podmiot organizujący świadczenie usług sportowo-
rekreacyjnych dla osób indywidualnych lub grup zorganizowanych na terenie Hali sportowej na podstawie umowy 
zawartej z BOS. 
Opiekunie Grupy – należy przez to rozumieć osobę sprawującą nadzór nad grupą zorganizowaną na terenie 
Obiektu. 
Instruktorze/Trenerze/Prowadzącym zajęcia – należy przez to rozumieć o której mowa w art.41 ust.3 Ustawy             
o sporcie, zgodnie z którą trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki 
sportowe, może być osoba, która: 
• ukończyła 18 lat, 
• posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, 
• posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora 

sportu, 
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art.46-50, lub 

określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art.192 i art.193, rozdziale XXV i XXVI Ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny 

Za zapewnienie prowadzenia zajęć przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje odpowiada Organizator. 
Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Hali sportowej Białołęckiego Ośrodka Sportu. 
Użytkowniku Hali - należy przez to rozumieć osobę, która wykupiła bilet lub może korzystać z zajęć na 
podstawie umowy abonamentowej. 
Umowie abonamentowej – należy przez to rozumieć umowę zawartą z podmiotem świadczącym na rzecz 
klientów usługi sportowo-rekreacyjne, z których mogą korzystać osoby fizyczne za okazaniem stosownego 
dokumentu określonego tą umową, zwanego dalej „Kartą”. 
Ustawie o sporcie – należy przez to rozumieć Ustawę o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. 
 
Część ogólna 
 
1. Hala sportowa jest obiektem Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56          

w Warszawie o łącznej powierzchni 890m2, z możliwością dzielenia na 3 sektory  
o wymiarach 24 m x12 m. 

2. Hala jest czynna codziennie w godzinach pracy Ośrodka zgodnie z ustalonym 
harmonogramem zajęć na hali. 

3. Na hali sportowej wymagany jest strój sportowy oraz zamienne obuwie przeznaczone do 
ćwiczeń m.in. z miękką podeszwą, nie pozostawiającą zabrudzeń i rys. 

4. Przed przystąpieniem do zajęć na hali sportowej należy zapoznać się z treścią 
niniejszego Regulaminu. 
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5. Zakup jednorazowego biletu lub korzystanie z zajęć na podstawie umowy abonamentowej 
jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. 

 
Zasady korzystania 
 
1. Z hali sportowej mogą korzystać: 

• grupy zorganizowane, 
• dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, kluby i sekcje sportowe pod    

nadzorem Instruktora lub Trenera. 
2. Osoby korzystające z hali sportowej robią to na własną odpowiedzialność i ponoszą 

ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu. W przypadku osób poniżej 18 lat 
odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. 

3. Zaleca się szczególną ostrożność osobom noszącym okulary korekcyjne i szkła 
kontaktowe. Korzystanie z nich w czasie gry odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność 
posiadacza. 

4. Warunkiem wstępu na halę jest wykupienie jednorazowego biletu lub korzystanie            
z zajęć na podstawie umowy abonamentowej.  

5. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest: 
a. pozostawienie okryć wierzchnich i zmienionego obuwia w szatni ogólnej, 
b. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych, 
c. utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach 

sanitarnych, 
d. podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia i pracowników 

odpowiedzialnych za funkcjonowanie Obiektu, 
e. przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych na terenie BOS, 
f. dbanie o urządzenia i sprzęt sportowy, 
g. zgłaszanie pracownikom BOS o wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia  

i urządzeń oraz o występujących zagrożeniach. 
6.    Zabrania się użytkownikom: 

a. wchodzenia na halę sportową w obuwiu wyjściowym (na czarnej podeszwie, 
w szpilkach, pantoflach, itp.), 

b. biegania po korytarzach, schodach, itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających 
siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo, 

c. wieszania się na obręczach, konstrukcjach do gier zespołowych i bramkach oraz 
wchodzenia na drabinki bez polecenia prowadzącego zajęcia, 

d. wnoszenia i spożywania jedzenia, napojów alkoholowych oraz innych używek, 
e. wnoszenia i używania przedmiotów szklanych, niebezpiecznych i o ostrych 

krawędziach, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i innych grożących 
pożarem, 

f. wprowadzania zwierząt (oprócz psów specjalnie szkolonych do pomocy osobom 
niepełnosprawnym). 

7. Użytkowników hali sportowej obowiązuje zakaz przebywania na terenie hali pod 
wpływem alkoholu i środków odurzających. 

8. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi 
lub pracownikom BOS. Punkt udzielania pomocy przed medycznej znajduje się na 
stanowisku ratowniczym na hali pływalni. 

9. Klucze do pomieszczeń (szatnie) mogą pobierać osoby upoważnione tj. nauczyciele, 
opiekunowie grup lub wynajmujący. 
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10. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej mogą odbywać się jedynie  
w obecności nauczyciela, instruktora lub trenera. Wejście grupy na halę powinno 
odbywać się za jego zgodą i obecnością. 

11. Grupy korzystające ze sprzętu sportowego należącego do BOS, po zajęciach 
zobowiązane są do pozostawienia go w wyznaczonym miejscu. 

12. Osoby przebywające na terenie hali sportowej i naruszające porządek publiczny, dobre 
obyczaje oraz zasady współżycia społecznego w tym używające wulgaryzmów, 
stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na Obiekcie, osoby nie 
stosujące się do przepisów Regulaminu oraz do zaleceń pracowników BOS, mogą zostać 
usunięte z terenu hali sportowej bez prawa zwrotu uiszczonej opłaty. 

13. Za zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu spowodowane użyciem go przez użytkownika 
niezgodnie z instrukcją użytkowania obowiązuje odpowiedzialność materialna. Za szkody 
wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. 

14. Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie hali sportowej i szatni, BOS nie ponosi 
odpowiedzialności. Rzeczy wartościowe można pozostawić w depozycie. Klucze do 
szafek depozytowych znajdują się w szatni ogólnej BOS. 

15. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu, imprezy klubowe, sportowe i inne 
imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą i zgodą Dyrektora BOS na 
podstawie stosownej umowy zawartej z BOS. 

16. Umieszczenie reklam, ogłoszeń oraz przeprowadzanie akcji promocyjnych lub 
informacyjnych na hali sportowej możliwe jest tylko po uprzednim uzgodnieniu formy, 
lokalizacji oraz czasu trwania ekspozycji z Kierownikiem Obiektu i Dyrektorem BOS oraz 
zawarciu stosownej umowy z BOS. 

17. Wszelkie wnioski, uwagi i skargi należy zgłaszać do Kierownika Obiektu. 
 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor 
BOS. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2020 r.    

Dyrektor 
Białołęckiego Ośrodka Sportu 

Tomasz Kuczborski 


