Garwolin, dnia 02.01 .2019 r.

Zarządzenie Nr 112019
Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie w sprawie
wprowadzenia regulaminu wynajmu i korrystania z pomieszczeń i obiektów
sportowych oraz cennika zawynajem pomieszczeń i obiektów sportowych
w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszkiw Garwolinie

Wprowadza się regulamin wpajmu

i

§1
korzystania

z

pomieszczeń

i

obiektów sportowych

(załącznik ff 1) oraz cennik za wllnajem pomieszczęń i obiektów sportowych (załącznik ff 2)
w Zespole Szkół Nr 2 w Garwolinie.

§2

Traci moc cennik
Ponadgimnailalnych Nr
z dn.29.12.2016

Za

wynajem pomieszczeń

ż

CKP w

i

obiektów sportołvych

w

Zespole Szkół

Garwolinie wprowadzony Zarządzeniem

nr

r.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 0I.02.2019 r.
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Załącznik nr
i

l

z

do Zarządzenia nr l/20l9

dnja 02,01,20l 9 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynajmu

korzystania zpomieszczeń i obiektów sportowych oraz cęnnika za wynajem pomieszczeń i obiektów sportowych

w Zespole Szkół nr 2 irn. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie

Regulamin wynajmu i korzystania z pomieszczeń i obiektów sportowych
w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszkiw Garwolinie

§l
1. Regulamin określazasady wyrrajmu

i korzystania z pomieszczeń i obiektów sportowych

w Zespole Szkoł nr 2 im. Tadeusza l(ościuszki w Garwolinie.

2. Administratorem pomieszczeri i obiektów spońowych jest Zespoł Szkoł nł ż im. Tadeusza
Kościuszki w Garwolinie.
3. Ilekroć

w regulaminie będzie mowa o

,,pomieszczeniach" rozumie się przez

to

sale

dydaktyczne i specjalistyczne, ,,obiektach sporlowych" rozumie się przez to siłownię, salę
gimnastyczną i pomieszczenlaprzyległe, halę gimnastycznąi pomieszczeniaprzyległe, sale

korekcyjną i pomieszczenlaprzyległe, boisko sportowe, boisko wielofunkcyjne.

4. ObiektY sportowe służądo przeprowadzenla zajęc, rozgrywek sporlowych oraz innych
imprez rekreacyjno

- sporlowych

i kulturalnych.

§2
1. Pomieszczenla

i obiekty

sportowe mogą być wynajmowane osobom prawnym

i

osobom

ftzy cznym olaz gruponl zorgani zowanym.

2. Pomieszczenia i obiekty sportowe mogą byc wynajmowane przęz cały tydzleń w godzinach

wolnYch od ząęĆ lekcyjnych

i

pozalekcyjnych. Wstęp do pomieszczęń

i

obiektów

sPortowych mozliwy jest po uiszczeniu opłaty (paragon fiskalny) lub na podstawie umowy
najmu.

3. Za przygotorvanie unrowy najrnu oraz organizację wykorzystania obiektu oclpowiedzialny
j

est kierownik gospod arczy

.

4. Umowę najmu podpisuje Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Garwolinie . Zavlarcieww. umowv
wymaga kontrasygnaty głównego księgowego lub osoby zastępującej.

5. Zorgantzowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę
Przed dYrektorem oraz ustala sprawy organizacy,jne i personalne, a także ponosi

odpowiedzialnośćzazapoznanie grupy zgodnte z obowiązującym regulaminem. Opiekunem
możę być tylko osoba pełnoletnia.

§3

I. Zakorzystanie zpomieszczeń

i obiektów sportowych pobierane są opłaty według załączntka

nr 2 do Zarządzenia nr Il20I9
wynajmu

i

korzystanta

pomieszczeń

i

z

z

dnia 02.0L20I9 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu

pomieszczeń

obiektów spońowych

i obiektów sportowych oraz cennika za wynajem
w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki

w Garwolinie.

2. Dyrektot zastrzega sobie prawo do indywidualnych negocjacji opłat za korzystanie
z pomieszczeń i obiektów sportowy ch w zalężnościod rodzajl i czasu zajęć.
3. Ustalona opłata powinna zostac wpłacona w kasie szkoły pokój nr I43 lub przelewem na
rachunek bankowy podany w umowie

w terminie zgodnym z umową najmu. Sprawy

rozliczeń finansowych, kar i odszkodowań reguluj e zawarta umowa najmu.

§4
1. Korzystający z obiektów sportowych zobowiązani są do korzystania z własnego sprzętu
sportowego (podręczny sprzęt sportowy tj. piłki, maty itp.), strojów sportowych oraz obuwia
sportowego o odpowiedniej podeszwie.

2. Osoby korzystające

o
o
.
o

z pomieszczęń i obiektów sportowych zobowtązuje się do:

punktualnego rozpoczęcia i kończeniazajęó
u'lrzymania czystości w obiekcie
zabęzpieczenta wartościowego mienia we własnym zakresie

niezwłocznęgo poinformowania dyżurującemu pracownikowi szkoły o kaZdym
uszkodzeniu mienia szkoły

o
o

przestrzegania przepisów bhp, ppoz i porządkowych

podporządkowania się poleceniom dyrektora szkoły lub pracowników szkoły

3. Za bezpieczeństwo

i

przestrzeganie regulaminu odpowiedzialni są podpisujący umowę,

prowadzący zajęcia otaz organizatorzy zawodów, zĄęć rebeacyjno

4, Zabrania się wnoszenia na teren Zespołu Szkół nr

o

sportowych i innych.

2 w Garwolinie:

wszelkięgo rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych,
wyro

o
o

-

b ó

w p irote chni c zny ch, materi ałó w

gr o żący ch p

o

żar em

środków odurzających lub substancji psychotropowych
napojów alkoholowych

5. Na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Garwolinie obowiązuje zakaz:

.

spożywania alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych oraz palenia
tytoniu

.

wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzajl
środków odurzających

.
.
6.

wprowadzantazwterząt
używania wulgaryzmów

Osoby narvsząąae porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną
usunięte zpomieszczęńIub obiektów sportowych niezalężnię od ewentualnego skierowania
sprawy na drogę postepowania administracyjnego.

7.

Za zniszczenia, uszkodzęnia wynikłe podczas korzystania
sportowych

8.

o

z

pomieszczęn

i

obiektów

dpowiedzialno śćpono si Wynaj muj ący.

Osoby korzystające z pomieszczeń i obiektów sportowych zobowiązane są do zapoznania
się z niniejszyn regulaminem

i

przesttzegartiem go.

§5
W zakresie spraw nie unormowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor
Zespołu Szkół nr ż im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie.

§6
Regulamin wchodzi w życie z dniem0l.02.20l9 r.
,;.:j'i i C§T

SZKOł-

Ga rWd]ł

Nr

Załącznlk nr 2 do Zarządzenia

Nr l/20l9 z dn.02.01.2019

z ponieszczeń i obięktórv sportowych oraz

r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynajmu i korzystania

cenIlil<a za wynajelrr pomieszczeń

i obięktów sportowych w Zespole Szkół

nr 2 im, Tadeusza l(ościuszki w Garwolinie

BOISKO SPORTOWE

KWOTA BRUTTO

KWOTA NETTO

23"^ v

AT

Mecz piłki noznej

%

boiska

Bez natrysku

50,00 zł

61,50

zl

Mecz piłki nozne.1

%

bolska

Z natryskiem

100,00 zł

123,00

zl

Mecz piłki nozne.j całe boisko

Bez natrysku

120,00

zl

147,60

zl

Męcz piłki nożnej całe boisko

z natrvskiem

170,00

zł

209,10

zl

Trening piłki noznej

Bez natryskrt

100,00 zl

123,00

zl

Trening piłki noznej

z natrvskiem

150,00 zł

184,50

zl

Trening

LA

Bez natrysku

80,00 zł

98,40

zl

Trening

LA

z

Boisko wielofunkcy.j ne

100,00 zł

natrvskien,l

Bez natrysku

10,00

zUl godzina

123,00 zł
L2,,30

zUl godzina

SALA GIMNASTYCZNA
Wynajem
Wynajem

-

1

godzina

Bez natrysku

ż0,00 zl

24,60

zł

1

godzina

Z natryskiem

24,00

zl

29,52

zl

HALA GIMNASTYCZNA
Wynajem
Wynajem

- i godzina
- 1 godzina

Bez natrysku

30,00 zł

36,90 z|

Z natryskiem

34,p0 zł

4!,82 zł

8,61zl

s|ł,oWNIA
Wstęp
Wstęp

-

1osoba/l godzina

Bez natrysku

7,00

zł

1osoba/1 godzina

Z natryskiem

9,00

zł

11,$7

zl

Wynajem całej siłowni 1 godzina

Bez natrysku

50,00 zl

6I,50 zl

Wynajem całej siłowni 1 godzina

Z natryskiem

60,00 zł

73,80

zl

SALA DYDAKTYCZNA, SPECJALISTYCZNA
Sala dydaktyczna wynajem

-

1

godzina

w zalężnościod wymagań
Sala specjalistyczna

wynajem

w zaleznościod wymagań

1

godzina

25,00 zł - 40,00 zl

30,75 zl - 49,20 zl

32,00 zł - 65,00 zł

39,36 zl

-

79,95 zł
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