
 

 

REGULAMIN SALI SPORTOWO-REKREACYJNEJ 

(parter budynku IIOJ, ul. A. E. Odyńca 6) 

 

1. Sala sportowa (dalej także: Sala, Sala sportowa) przeznaczona jest do prowadzenia 

zajęd stałych II Ogrodu Jordanowskiego, aktywności o charakterze sportowo-

rekreacyjnym oraz innych aktywności (np. zajęd specjalistycznych w ramach  

„Lato w mieście”), o których decyduje Dyrektor placówki. 

2. Szczegółowe warunki uczestnictwa w zajęciach stałych określa Regulamin 

Wychowanka II Ogrodu Jordanowskiego. 

3. Korzystanie z Sali jest bezpłatne oraz dobrowolne i możliwe jedynie  

po poinformowaniu Wychowawcy lub innego pracownika II Ogrodu Jordanowskiego. 

4. Sprzęt do gry jest wypożyczany Użytkownikom bezpłatnie po spisaniu danych 

osobowych w zeszycie wypożyczeo w pokoju nauczycielskim. Wypożyczanie sprzętu 

odbywa się na zasadach zawartych w Regulaminie Wypożyczalni sprzętu sportowego. 

5. Zasady dotyczące bezpieczeostwa ochrony danych osobowych zawarte 

są w Obowiązku informacyjnym stanowiącym częśd Polityki Ochrony Danych 

Osobowych w II Ogrodzie Jordanowskim. Treśd Obowiązku informacyjnego dostępna 

jest dla wszystkich Użytkowników Ogrodu w gablotach lub/i na tablicach 

informacyjnych Ogrodu oraz na stronie internetowej www.ogrodjordanowski.pl.  

6. Wychowankowie zajęd stałych mogą korzystad i przebywad w Sali wyłącznie  

w obecności Wychowawcy. 

7. Sala sportowa udostępniania jest od poniedziałku do piątku w godzinach  

10:00-17:30, a w soboty w godzinach 10:00-16:30. 

8. Istnieje możliwośd skorzystania z Sali w godzinach innych niż wymienione  

po uzyskaniu zgody Wychowawcy lub pracownika administracji. 

9. II Ogród Jordanowski zastrzega sobie prawo okresowego odwołania możliwości 

korzystania z Sali, informując o tym Użytkowników (np. wywieszając ogłoszenie). 

 



10. Pierwszeostwo w korzystaniu z Sali mają Wychowankowie Ogrodu. 

11. Użytkownik i Wychowanekzobowiązują się do korzystania z urządzeo i sprzętu 

sportowego zgodnie z ich przeznaczeniem. W razie zgłoszonej potrzeby Wychowawca 

przeprowadza instruktaż korzystania z w/w. 

12. Zabrania się wynoszenia urządzeo i sprzętu sportowego z Sali poza budynek II OJ. 

13. O każdym uszkodzeniu ciała, wypadku, niebezpieczeostwie lub uszkodzeniu sprzętu 

należy niezwłocznie powiadomid Wychowawcę albo innego pracownika II Ogrodu 

Jordanowskiego. 

14. Użytkownicy zobowiązani są do utrzymywania czystości i porządku,  

a także do uporządkowania sprzętu i urządzeo po zakooczonym pobycie w Sali. 

15. W Sali sportowej obowiązuje zakaz spożywania posiłków. 

16. W okresie jesienno-zimowym okrycia wierzchnie oraz obuwie należy zostawid  

w szatni. 

17. II Ogród Jordanowski nie odpowiada za urazy poniesione, których przyczyną  

jest nieodpowiedzialne zachowanie Użytkowników/Wychowanków lub użytkowanie 

sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

18. Za szkody wyrządzone przez Użytkowników/Wychowanków odpowiadają Rodzice  

lub Opiekunowie prawni (art. 427 Kc). W przypadku zniszczenia mienia II OJ  

przez pełnoletniego Użytkownika odpowiedzialnośd ponosi on sam.  

19. Korzystanie z Sali sportowej jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem zasad 

niniejszego Regulaminu, Regulaminu II Ogrodu Jordanowskiego, zasad BHP i zasad 

przeciwpożarowych. 


