
UCHWAŁA NR XX/127/20 
RADY MIASTA SIEMIATYCZE 

z dnia 7 października 2020 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z hali widowiskowo-sportowej w Siemiatyczach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Rada Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się „Regulamin korzystania z hali widowiskowo-sportowej” znajdującej się w Siemiatyczach 
przy ul. Świętojańskiej 25a w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/26/11 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu użytkowania hali widowiskowo - sportowej w Siemiatyczach (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 100 poz. 1137). 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Agnieszka Monika Zalewska 
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Załącznik do uchwały Nr XX/127/20 

Rady Miasta Siemiatycze 

z dnia 7 października 2020 r. 

Regulamin korzystania z hali widowiskowo - sportowej w Siemiatyczach 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i użytkowania hali widowiskowo-sportowej położonej 
w Siemiatyczach przy ul. Świętojańskiej 25a, zwanej w dalszej części regulaminu halą, służącej do 
przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno – sportowych, kulturalnych, 
okolicznościowych i wystawienniczych. 

2. Właścicielem hali jest Miasto Siemiatycze. 

3. Zarządcą hali jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach. 

4. Zajęcia w hali odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu. 

5. Hala jest czynna: 

1) od poniedziałku do soboty w godz. 800 – 2200;  

2) w niedzielę w godz.1000 -2200 . 

6. Najem pomieszczeń hali obejmuje powierzchnię użytkową zgodną z zawartą umową. 

7. Przedmiotem najmu może być: 

a) hala główna, 

b) boisko hali głównej, 

c) 1/3 boiska hali głównej. 

8. Wszędzie gdzie jest mowa o najmie należy rozumieć również dzierżawę. 

9. Korzystający z pomieszczeń wymienionych w ust. 7 mają jednocześnie prawo do korzystania z szatni, 
natrysków i WC w czasie, który obejmuje umowę najmu. 

10. Pomieszczenia hali mogą być wynajmowane osobom prawnym i osobom fizycznym przez cały tydzień 
w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, na podstawie umowy najmu zawartej z dyrektorem 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

11. Za przygotowanie umowy oraz organizację wykorzystania obiektu odpowiedzialny jest dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

12. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przygotowuje harmonogram wynajmu. 

13. Osoby zainteresowane wynajęciem pomieszczeń hali powinny zgłaszać się do dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

14. Wejście na halę i korzystanie z pomieszczeń odbywa się na podstawie podpisanej umowy najmu. 

15. Za korzystanie z hali pobierane są opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką. 

16. Ustala się minimalny czas wynajmu przez osoby indywidualne lub zorganizowane grupy boiska hali na gry 
zespołowe – 1 godzinę (60 minut). 

17. Korzystający z hali zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego na podeszwie 
niebrudzącej nawierzchni boiska (podeszwa halowa). 

18. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 

1) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć; 

2) utrzymania czystości w obiekcie; 

3) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie; 
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4) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych; 

5) podporządkowania się poleceniom pracowników obsługi. 

19. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz 
organizatorzy zawodów (kierownicy grup), imprez sportowych i innych. 

20. Zabrania się wnoszenia na halę: 

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, 
materiałów grożących pożarem; 

2) środków odurzających lub substancji psychotropowych; 

3) puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału; 

4) napojów alkoholowych. 

5) spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu, poza miejscami wyraźnie wyznaczonymi; 

6) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających; 

7) wprowadzania zwierząt. 

21. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu hali 
niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. 

22. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone 
szkody. 

23. Osoby korzystające z hali zobowiązane są do zapoznania z niniejszym regulaminem i przestrzegania go. 

24. W razie łamania regulaminu przez grupy korzystające z hali dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji ma prawo wykreślić grupę z harmonogramu na czas nieokreślony. 

25. W przypadku najmu hali na imprezę okolicznościową zamkniętą ust. 17, 18, 19 i 20 nie stosuje się. 
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