Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Bogdańcu
nr 7/2010 z dnia 18 listopada 2010r.
w sprawie regulaminu wynajmu hali sportowej

REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ W BOGDAŃCU
1. Priorytety wynajmu hali sportowej:
1) nieodpłatne zajęcia lekcyjne i SKS dla uczniów Zespołu Szkół w Bogdaocu, ujęte
w arkuszu organizacyjnym
2) nieodpłatne uroczystości i zawody sportowe dla uczniów Zespołu Szkół w Bogdaocu,
oraz innych placówek oświatowych z terenu gminy
3) odpłatne zajęcia sportowe dla klubów sportowych działających na terenie gminy
Bogdaniec,
4) odpłatne zajęcia i imprezy sportowe organizowane przez instytucje,
5) odpłatne wynajmy dla osób indywidualnych, instytucji czy zakładów pracy,
6) nieodpłatne zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół w Bogdaocu
2. W celu prawidłowego realizowania priorytetów wynajmu hali oraz uniknięcia
nieporozumieo wszystkie kluby sportowe oraz instytucje, pragnące dokonad wynajmu hali
sportowej powinny złożyd swoje podania wraz z wykazem wszystkich terminów najpóźniej
do 30 sierpnia każdego roku u opiekuna hali.
3. Kosztorys wszystkich pomieszczeo hali sportowej:
1) boisko na hali:
a. wynajem całej hali z natryskami na 1 godzinę zegarową - 70 zł + VAT
b. wynajem całej hali sportowej na bezpłatne imprezy organizowane przez instytucje
podległe Urzędowi Gminy - po kosztach własnych
c. wynajem hali przez UKS-y z gminy Bogdaniec - po kosztach własnych
d. wynajem hali przez stowarzyszenia i kluby sportowe z terenu gminy Bogdaniec na
1 godzinę zegarową 30 zł + VAT
2) salka gimnastyczno – korekcyjna (siłownia):
a. wynajem na jedną godzinę zegarową – 20 zł + VAT (dla grupy)
b. wynajem na jedną godzinę zegarową od osób indywidualnych 4 zł
c. wykupienie karnetu (10 wejśd) – 30 zł
d. wynajem dla pracowników Zespołu Szkół – po kosztach własnych
e. wynajem dla niepełnosprawnych wraz z opiekunem – bezpłatnie (po okazaniu
orzeczenia o niepełnosprawności)
4. Wynajmu hali sportowej dokonuje się na podstawie umowy, zawartej między dyrektorem
Zespołu Szkół w Bogdaocu a wynajmującym.
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5. Osoba indywidualna wynajmująca pomieszczenie sportowe powinna w umowie
wyszczególnid:







imię i nazwisko osoby wynajmującej
aktualny adres zamieszkania
numer dowodu osobistego
numer telefonu kontaktowego
szczegółowy termin wynajmu od (dzieo, miesiąc, rok) do (dzieo, miesiąc, rok)
należy podad konkretny dzieo lub dni tygodnia w których odbywad się będą zajęcia
oraz godziny tych zajęd

6. Kluby, instytucje czy zakłady pracy w umowie powinni szczegółowo zaznaczyd:








imię i nazwisko osoby podpisującej umowę
pełną nazwę wynajmującego
adres klubu, instytucji czy zakładu pracy
szczegółowy termin wynajmu od (dzieo, miesiąc, rok) do (dzieo, miesiąc, rok)
należy podad konkretny dzieo lub dni tygodnia w których odbywad się będą zajęcia
oraz godziny tych zajęd
należy wyznaczyd osobę odpowiedzialną za grupę korzystającą z hali
wraz z numerem telefonu kontaktowego.

7. Wynajmujący może wynegocjowad cenę tylko w przypadku długoterminowego wynajmu
hali (minimalny okres wynajmu pół roku) .
8. W celu najefektywniejszego wynajmu pomieszczeo hali sportowej, dyrektor Zespołu Szkół
wyznaczył osobę odpowiedzialną za stały monitoring obciążenia pomieszczeo hali
sportowej oraz kontakty z wynajmującymi.
9. Hala sportowa jest integralną częścią Zespołu Szkół w Bogdaocu, dlatego osobą
upoważnioną - przez Wójta Gminy - do podpisywania umów wynajmu hali, jest dyrektor
Zespołu Szkół w Bogdaocu.
10. Wszystkie oryginały umów wynajmu hali sportowej zostają złożone w sekretariacie
gimnazjum Zespołu Szkół w Bogdaocu.
11. Wszystkie uregulowania szczegółowe dotyczące korzystania z pomieszczeo hali sportowej
zawarte są w umowie wynajmu hali sportowej oraz regulaminie hali sportowej.

Dyrektor Zespołu Szkół
w Bogdańcu
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