
Regulamin hali sportowej w Gryfinie

1. Hala sportowa jest obiektem administrowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy
Gryfino.

2. Celem działalności hali sportowej jest zapewnienie dostępu społeczeństwu Miasta 
i Gminy Gryfino w zakresie organizacji imprez sportowych i kulturalnych, jak rów-
nież  udostępnianie  obiektu  stowarzyszeniom  sportowym,  szkołom,  instytucjom
oraz  osobom  prywatnym  w  szczególności  do  prowadzenia  zajęć  treningowych  
i rekreacyjnych.

3. Obiekt służy do przeprowadzenia programowych zajęć z wychowania fizycznego,
rozgrywek sportowych, imprez sportowo – rekreacyjnych.

4. Hala sportowa otwarta jest:
 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 22.00,
 w sobotę i niedzielę w zależności od potrzeb.

5. W godzinach 8.00 – 15.00 hala sportowa jest użytkowana przez placówki oświato-
we (szkoły).

6. W godzinach 16.00 – 22.00 hala sportowa jest wynajmowana w pierwszej kolejności
stowarzyszeniom  kultury  fizycznej  i  placówkom  oświatowym  z  terenu  Miasta  
i Gminy Gryfino.

7. W godzinach pozostałych hala sportowa może być wynajmowana osobom fizycz-
nym i grupom zorganizowanym.

8. Godziny dostępności zawarte w punktach 4 – 6 mogą ulec zmianie w zależności od
zapotrzebowania.

9. Korzystanie z hali sportowej odbywa się w oparciu o aktualny harmonogram usta-
lony i zaakceptowany przez kierownika obiektu.

10. Warunkiem  zorganizowania  imprezy  w  hali  sportowej  jest  podpisanie  umowy  
o wynajmie obiektu i jej bezwzględne przestrzeganie.

11. Wynajmu hali sportowej dokonuje się na podstawie przedstawionych informacji:
 kluby, instytucje, zakłady pracy powinny szczegółowo zaznaczyć:

 imię i nazwisko osoby reprezentującej,
 pełną nazwę klubu, instytucji, zakładu pracy, adres klubu, instytucji czy za-

kładu pracy, nr NIP,
 szczegółowy termin wynajmu, 
 należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za grupę korzystającą z hali spor-

towej wraz z numerem telefonu kontaktowego,
 osoba indywidualna wynajmująca powinna przedstawić następujące dane:

 imię i nazwisko osoby wynajmującej, numer telefonu kontaktowego,
 aktualny adres zamieszkania, 
 seria i numer dowodu osobistego,
 szczegółowy termin wynajmu,



 należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywać się będą
zajęcia oraz godziny tych zajęć.

12. Zajęcia  treningowe,  rekreacyjne,  wychowania  fizycznego  odbywają  się  zgodnie  
z obowiązującym na dany sezon sportowy / rok szkolny harmonogramem, na wa-
runkach określonych we wcześniej podpisanej umowie pomiędzy Burmistrzem Mia-
sta i Gminy Gryfino a klubem, szkołą, instytucją.

13. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem stanowią-
cym załącznik z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa miejscowego.

14. Za grupy odbywające zajęcia na hali pełną odpowiedzialność ponoszą opiekunowie
(trenerzy, instruktorzy, nauczyciele, osoba indywidualna wskazana w umowie), za-
równo zakresie wyrządzonych szkód materialnych, jak i wszelkich nieszczęśliwych
wypadków swoich podopiecznych.

15. Osoby  korzystające  z  hali  mają  prawo  korzystać  z  określonych  pomieszczeń  
i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu obiektu wyłącznie za zgodą obsługi hali.
Klucze do pomieszczeń pobiera się za pokwitowaniem, sprzęt sportowy udostęp-
niają pracownicy obsługi hali sportowej.

16. Z hali sportowej korzystać mogą:
 grupy zorganizowane,
 dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
 kluby i sekcje sportowe pod nadzorem trenera lub instruktora,
 zakłady pracy, instytucje, organizacje, osoby fizyczne, 
 dzieci do lat 7 mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod opieką osób pełno-

letnich,
 osoby uczestniczące  oraz  kibice  wyłącznie  podczas  zorganizowanych imprez

sportowych, rekreacyjnych z udziałem publiczności,
 opiekunowie, rodzice, osoby nie biorące udziału w imprezach nie mają prawa

przebywać  na  parkiecie  hali,  w  szatniach  oraz  innych  pomieszczeniach  hali
sportowej za wyjątkiem WC, dla ww. osób przeznaczona jest wyłącznie widow-
nia.

17. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby:
 których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub te które są pod działaniem

środków odurzających,
 z przeciwwskazaniami lekarskimi.

18. Osobom korzystającym z obiektu nie wolno:
 wchodzić na obiekt bez zezwolenia,
 palić papierosów i spożywać alkoholu,
 korzystać z obiektu niezgodnie z przeznaczeniem,
 niszczyć urządzeń i sprzętu znajdującego się na obiekcie i na terenach przyle-

głych,
 zaśmiecać i brudzić na terenie obiektu i terenach przyległych,
 wprowadzać psów i innych zwierząt na teren obiektu,



 wnosić na teren obiektu: broni wszelkiego rodzaju i przedmiotów, które mogą
być użyte jako broń, pojemników z gazem, substancji żrących, cuchnących lub
brudzących, fajerwerków i materiałów pirotechnicznych,

 pisać m.in. na ścianach, drzwiach, urządzeniach, tablicach czy regulaminach,
 przeprowadzać spotkań bez zezwolenia administratora obiektu,
 wchodzić na parkiet hali sportowej bez zmiennego obuwia ze spodami pozosta-

wiającymi czarne ślady, mających ostre krawędzie, uprzednio nie wyczyszczo-
nych,

 sprzedawać towarów, rozdawać ulotek, druków – bez zezwolenia.
19. Wszystkie osoby znajdujące się na obiekcie są zobowiązane podporządkować się

nakazom pracowników pełniących dyżur na obiekcie.
20. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej i jej pomieszczeń jest:

 pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
 założenie  właściwego  obuwia  sportowego  (czystego,  niepozostawiającego

podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys, itp.),
 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, przy korzystaniu z przyrządów sporto-

wych znajdujących się w wyposażeniu hali spportowej,
 utrzymanie  czystości  i  porządku  na  terenie  hali  sportowej,  szatni,  

i w pomieszczeniach sanitarnych,
 podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia oraz pracowni-

ków odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu,
 przestrzeganie przepisów BHP, p.poż, ewakuacyjnych, porządkowych, regulami-

nów wewnętrznych obiektu.
21. Obiekt sportowy jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być

podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują
się do regulaminu hali sportowej. Zasady związane z używaniem przez Administra-
tora monitoringu regulują odrębne procedury/regulaminy.

22. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej odbywają się w obecności
nauczyciela (trenera, instruktora). Wejście grupy na halę odbywa się za jego zgodą.

23. Prowadzący  zajęcia  odpowiada  za  stan  czystości  i  porządku  w  szatniach,  
w pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach.

24. Hala sportowa w Gryfinie nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozosta-
wione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze.

25. Na terenie hali sportowej zabrania się biegania po korytarzach, schodach, trybu-
nach, itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia
lub kalectwo.

26. Opiekunowie grup są zobowiązani do pouczania swoich podopiecznych o zasadach
korzystania z obiektu zgodnie z regulaminem porządkowym obowiązującym w hali
sportowej.

27. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać trenerowi, nauczycie-
lowi, instruktorowi.



28. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą
usuwane z terenu hali sportowej.

29. Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem ni-
niejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sporto-
wego zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

30. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali
sportowej oraz do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.

31. Wszystkich użytkowników hali sportowej w Gryfinie zobowiązuje się do przestrze-
gania postanowień niniejszego regulaminu. 

Burmistrz

Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy,
że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
ul. 1 Maja 16
74 -100 Gryfino
telefon: 91 416 20 11
e-mail: burmistrz@gryfino.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
telefon: 91 416 20 11
e-mail: iod@gryfino.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z  obowiązującymi przepisami
prawa w celu:

a. realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze
zm.)  oraz  z  szeregu  ustaw  kompetencyjnych  (merytorycznych),  a  także
obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy;

b. zawarcia i realizacji umów;
c. ochrony żywotnych interesów osoby,  której dane dotyczą,  lub innej osoby

fizycznej;
d. wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
e. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na

podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści
zgody.



4. W zależności  od sfery,  w której  przetwarzane są dane osobowe, podanie danych
osobowych jest dobrowolne albo jest wymogiem ustawowym lub umownym.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt.  3,  dane osobowe
mogą  być  udostępniane  innym  upoważnionym  odbiorcom  lub  kategoriom
odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:

a. podmioty,  które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na
podstawie  zawartej  z  nim  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych
osobowych;

b. podmioty  upoważnione  do  odbioru  danych  osobowych  na  podstawie
odpowiednich przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi
przez  przepisy  prawa  powszechnie  obowiązującego.W  przypadku,  gdy  dane
osobowe  przetwarzane  są  na  podstawie  zgody  osoby,  której  dane  dotyczą
przetwarzanie odbywa się  do czasu wycofania tej  zgody.W przypadku,  gdy dane
osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzanie odbywa
się przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a po tym czasie w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,  
a  w  przypadku  wyrażenia  zgody  na  przetwarzanie  danych  po  zakończeniu  
i  rozliczeniu  umowy,  do czasu wycofania  tej  zgody.Ponadto w przypadku umów  
o dofinansowanie dane osobowe od momentu pozyskania przechowywane są przez
okres  wynikający  z  umowy  o  dofinansowanie  zawartej  między  beneficjentem  
a  określoną  instytucją,  trwałości  danego  projektu  i  konieczności  zachowania
dokumentacji projektu do celów kontrolnych.

7. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje
Pani/Panu:

a. prawo dostępu do treści danych oraz otrzymywania ich kopii na podstawie 
art. 15 RODO;

b.  prawo  do  żądania  sprostowania  danych  na  podstawie  art.  16  RODO,
w przypadku gdy:

 dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo  do  żądania  usunięcia  danych  osobowych  (tzw.  prawo  do  bycia

zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO, w przypadku gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub  

w inny sposób przetwarzane,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania

danych osobowych,
 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych

osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania danych,

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane  osobowe  muszą  być  usunięte  w  celu  wywiązania  się  

z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d. prawo  do  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  na

podstawie art. 18 RODO, w przypadku gdy:
 osoba,  której  dane  dotyczą  kwestionuje  prawidłowość  danych

osobowych  –  na  okres  pozwalający  administratorowi  sprawdzić
prawidłowość tych danych,



 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane
dotyczą,  sprzeciwia  się  usunięciu  danych,  żądając  w  zamian  ich
ograniczenia,

 administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba,
której  dane  dotyczą,  potrzebuje  ich  do  ustalenia,  obrony  lub
dochodzenia roszczeń,

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania
danych - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po
stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, w przypadku gdy
łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 przetwarzanie  danych  odbywa  się  na  podstawie  umowy  zawartej  
z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez
tą osobę,

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO,

wobec przetwarzania danych osobowych, którego podstawą prawną jest:
 niezbędność  przetwarzania  do wykonania  zadania  realizowanego  

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi bądź

 niezbędność  przetwarzania  do  celów  wynikających  z  prawnie
uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez  administratora  lub
przez stronę trzecią

z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W razie wniesienia
sprzeciwu, administrator nie może już przetwarzać tych danych osobowych,
chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której
dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.  6  ust.  1  lit  a,  art.  9  ust.  2  lit.  a
RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie  to  nie  ma  wpływu  na  zgodność  przetwarzania,  którego  dokonano  na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  na
niezgodne  z  prawem  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  przez
administratora.
Organem  właściwym  do  wniesienia  skargi  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych.

10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym również profilowaniu.

Burmistrz



Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn


