Załącznik nr 13 do Zarządzenia nr 19 z dnia 31sierpnia 2020 r.

REGULAMIN WYNAJMU BOISK, SAL GIMNASTYCZNYCH
I INNYCH POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4
IM.PIASTÓW ŚLASKICH W GLIWICACH
§1
1. Boiska, sale gimnastyczne oraz inne pomieszczenia szkolne służą do prowadzenia zajęć,
rozgrywek sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
2. Zajęcia odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.
3. W dni robocze pomieszczenia można wynająć w godzinach 17.00 – 21.00.
4. W razie potrzeby godziny funkcjonowania sal gimnastycznych i innych pomieszczeń
mogą ulec zmianie.
5. Boiska, sale gimnastyczne oraz inne pomieszczenia udostępnia się w pierwszej
kolejności na realizację zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego i sportowych zajęć
pozalekcyjnych oraz na treningi sekcji sportowych dzieci i młodzieży.
6. W czasie wolnym od zajęć, boiska i sale gimnastyczne oraz inne pomieszczenia szkolne
mogą być udostępniane odpłatnie osobom fizycznym i nieformalnym grupom
zorganizowanym.
7. Korzystający z pomieszczeń wymienionych w ust. 1 mają jednocześnie prawo
do korzystania z szatni, natrysków i WC w czasie, który obejmuje umowa najmu.
§2
1. Pomieszczenia sal gimnastycznych mogą być wynajmowane osobom prawnym
i osobom fizycznym od poniedziałku do piątku w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych, na podstawie umowy najmu zawartej z dyrektorem ZSO Nr 4
w Gliwicach.
2. Za przygotowanie umowy oraz zorganizowanie wykorzystania obiektu odpowiedzialny
jest kierownik gospodarczy.
3. Osoby zainteresowane wynajęciem sal gimnastycznych lub innych pomieszczeń składają
pisemne podanie do dyrektora ZSO Nr 4 z proponowanym terminem
i czasem wynajmu najpóźniej na trzy dni przed wynajęciem pomieszczenia.
4. W przypadku rezerwacji internetowej Najemca zobowiązany jest do podpisania umowy
i opłacenia czynszu najpóźniej do dnia planowanego rozpoczęcia najmu.
Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto szkoły.
5. Wynajmującym sale gimnastyczne oraz inne pomieszczenia szkolne, może być tylko
osoba pełnoletnia.
6. Wynajmujący i Najemca mają prawo do rozwiązania umowy najmu z miesięcznym
wypowiedzeniem w przypadku podpisania umowy na okres dłuższy niż jeden miesiąc.
Rażące naruszenie niniejszego regulaminu przez Najemcę, może spowodować
rozwiązanie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.
§3
1. Za korzystanie z sal gimnastycznych oraz innych pomieszczeń szkolnych, pobierane są
opłaty według stawki ustalonej przez Prezydenta Miasta Gliwice.
2. W zamian za użytkowanie lokalu Najemca zobowiązuje się wobec Wynajmującego do
dokonania wpłaty na konto szkoły czynszu w kwocie i terminie ustalonym
w umowie na podstawie wystawionego rachunku.
3. Od nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki w ustawowej wysokości.

§4
4. Organizatorzy zajęć i imprez posiadający status organizacji pozarządowej (strona
gcop.gliwice.pl),
wynajmujący pomieszczenia szkolne, korzystają ze zniżek przy
ustalaniu stawek wynajmu zgodnie z aktualnym zarządzeniem Prezydenta Miasta
Gliwice.
5. Wynajem sal gimnastycznych oraz innych pomieszczeń szkolnych, objęty
jest
opłatą
ryczałtową,
której
wysokość
ustalana
jest
każdorazowo
przez Wynajmującego. Z uwagi na konieczność zapewnienia szczególnych warunków
sanitarnych opłata ta w roku szkolnym 2020/21 ulega zwiększeniu.
6. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość waloryzowania cen, w przypadku podwyżek
opłat za korzystanie z mediów.
7. Organizowanie wszelkich imprez sportowych musi być zgłoszone, co najmniej
na miesiąc przed turniejem, z dokładnym scenariuszem zawodów.
8. Osoby fizyczne i prawne wynajmujące pomieszczenia sportowe korzystają
z własnego sprzętu sportowego (piłki, rakiety do tenisa ziemnego, stroje i obuwie).

§5
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.08.2020r w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. poz. 1356), wprowadza się następujące zmiany w organizacji wynajmu boisk, sal
gimnastycznych i innych pomieszczeń szkolnych:
a. na Wynajmującego nakłada się obowiązek weryfikowania liczby osób biorących udział w
zajęciach, dezynfekowania szatni, węzła sanitarnego i urządzeń, zapewnienia środków
do dezynfekcji oraz minimum 15 minutowych odstępów czasowych między wchodzącymi
i wychodzącymi z zajęć
b. Na Najemcę nakłada się obowiązek wskazania osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie
przez grupę reżimu sanitarnego, dezynfekcji dłoni uczestników przy wejściu na obiekt,
zakrywania nosa i ust maską ochronną w przestrzeni szkoły poza salami
gimnastycznymi.
2. Wynajmujący sale wchodzą do budynku wejściem nr 11 od strony boisk szkolnych.
3. Do budynku mogą wejść jedynie osoby zdrowe, bez objawów gorączki, duszności
i kaszlu.
4. Wchodzący uzupełniają kartę informacyjną na wypadek konieczności informowania
Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zarażeniu SARS-CoV-2.
Gliwice 31.08.2020 roku

