
  

Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny „ATOL” Sp. z o.o., ul. Brzozowa 7, 56-400 Oleśnica |  +48 71 782 39 88   sekretariat@atol.olesnica.pl 
www.atol.olesnica.pl | Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 58 9584 0008 2001 0013 0505 0001 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego   
KRS 0000262925|NIP 9111905482 |REGON 020270712 | Kapitał zakładowy: 3.503.500,00 PLN w całości wniesiony 

 

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ 
 
 

1. Hala Sportowa wraz z boiskami zewnętrznymi jest obiektem zlokalizowanym przy  

ul. Kochanowskiego 2 w Oleśnicy, zarządzanym przez Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny 

”ATOL” Sp. z o.o. w Oleśnicy, zwanym dalej „ATOLem”. 

2. Hala Sportowa przeznaczona jest do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych 

oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych. 

3. Osoby korzystające, zwanej dalej „Korzystającymi” z Hali Sportowej zobowiązane są do 

zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania zawartych w nim zapisów. 

4. Do Hali Sportowej mają wstęp osoby, które posiadają wykupione na dany mecz lub 

imprezę artystyczną bilet, karnet oraz otrzymały pisemne zaproszenie, uczestniczą  

w zorganizowanych i planowanych zajęciach sportowych. 

5. Każda osoba jest zobowiązana okazać przy wejściu do Hali Sportowej, na żądanie służb 

porządkowych, dowód tożsamości lub inny dokument umożliwiający identyfikację 

tożsamości. Młodzież szkolna i dzieci obowiązkową powinny posiadać legitymację 

szkolną lub inny dokument tożsamości. 

6. Osoby nieposiadające biletu wstępu (lub innych kart wstępu), osoby nietrzeźwe i osoby 

stwarzające ryzyko niewłaściwego zachowania się nie będą wpuszczane do Hali 

Sportowej. 

7. Bilety (karnety, zaproszenia, itp.) należy zachować do kontroli. 

8. Widzowie i pozostałe osoby zobowiązane są do stosowania zarządzeń służb 

porządkowych, Policji, Straży Pożarnej, pracowników ATOLa oraz zaleceń spikera 

zawodów sportowych lub imprezy artystycznej. 

9. Bezwzględnie zabronione jest palenia tytoniu lub/i papierosów elektronicznych na 

terenie Hali Sportowej. 

10. Zabrania się wnoszenia na teren Hali Sportowej: 

a. napojów alkoholowych oraz innych używek, 

b. wszelkiego rodzaju broni, pałek, kijów, kamieni, butelek, itp., fajerwerków  

i wszelkich innych przedmiotów pirotechnicznych, pojemników do rozpylania 

wszelkich gazów, substancji żrących, wszelkiego rodzaju farb (w tym  

w pojemnikach pod ciśnieniem). 

11. Zabrania się wchodzenia na arenę Hali Sportowej bez obuwia zmiennego sportowego. 

12. Zabrania się wchodzenia do pomieszczeń Hali Sportowej, które nie są udostępnione 

widzom. 

13. Zabrania się wrzucania wszelkich przedmiotów na arenę Hali Sportowej. 

14. Zabrania się zasłaniania reklam i innych informacji w Hali Sportowej poprzez 

wywieszanie transparentów, plansz, itp. 

15. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt do Hali Sportowej. 

16. Zabrania się wstępu do Hali Sportowej osobom wobec, których orzeczono zakaz wstępu 

na imprezy masowe. 
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17. Służby porządkowe organizatora imprezy masowej, w tym pracownicy agencji ochrony 

lub mienia, legitymują się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są 

uprawnione do: 

a. sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej, 

b. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

c. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że 

osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa (art. 8 ust. 2 

Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, tj. Dz.U. 2013 poz. 611). 

18. Dzieci do lat 13 przebywać mogą jedynie pod nadzorem opiekuna będącego osobą 

pełnoletnią. 

19. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą 

usuwane z terenu Hali Sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na 

drogę sądową. 

20. Prowadzący zajęcia obowiązany jest sprawdzić stan techniczny sprzętu i wyposażenia 

przed przystąpieniem do zajęć. 

21. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów 

niniejszego Regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa 

Korzystającym z Hali Sportowej. 

22. Zajęcia grup szkolnych korzystających z Hali Sportowej mogą odbywać się jedynie  

w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy do Hali Sportowej 

powinno odbywać się za jego zgodą. 

23. Korzystający z Hali Sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia 

sportowego (czyste i nie brudzące nawierzchni, nie pozostawiające rys). 

24. Dostęp do sprzętu oraz wszystkich urządzeń sportowych możliwy jest jedynie za zgodą 

i pod opieką prowadzącego zajęcia lub osób, którym powierzono mienie pozostające 

na wyposażeniu Hali Sportowej. 

25. Prowadzący zajęcia (opiekun grupy) zobowiązany jest do zapoznania swoich 

podopiecznych z Regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu, odpowiada także 

za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych Hali Sportowej 

po każdych zajęciach. 

26. Udostępnienie sprzętu i wyposażenia oraz kluczy do pomieszczeń odbywa się wyłącznie 

za wiedzą i zgodą pracownika ATOLa. 

27. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia będące na wyposażeniu Hali Sportowej ponoszą 

odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody (lub taką odpowiedzialność 

ponoszą ich prawni opiekunowie). 

28. Pracownicy ATOLa może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia 

uchybień, zakazać korzystania z Hali Sportowej. 

29. Na terenie Hali Sportowej zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz 

stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo. 

30. W całym obiekcie Hali Sportowej i jej pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny nakaz 

przestrzegania przepisów bhp i ppoż. 
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31. Wszelkie skaleczenia, urazy, itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi 

lub osobie odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć. 

32. W razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu osób 

przebywających w Hali Sportowej, należy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby 

prowadzącej w danej chwili zajęcia lub osób odpowiedzialnych za akcję i postępować 

zgodnie z zasadami ewakuacji obiektu. 

33. W sprawach skarg/opinii/wniosków należy zwracać się do ATOLa w sposób określony 

stosownymi regulacjami ATOLa. 

34. Weterani działań poza granicami państwa oraz weterani poszkodowani korzystają  

z Hali Sportowej bezpłatnie, zgodnie z wytycznymi ATOLa określonymi w Zarządzeniu 

Prezesa Zarządu ATOLa z dnia 11.02.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

korzystania z obiektów przez weteranów i weteranów poszkodowanych.  

 

Postanowienia na wypadek wprowadzenia w Polsce stanu pandemii/epidemii: 

 

1. Dostępność i godziny otwarcia (od poniedziałku do piątku) – Hala Sportowa jest czynna 

w godzinach od 8.00 do 22.00. 

2. Dostępność i godziny otwarcia (w weekendy) – wg ustalonego wcześniej 

harmonogramu najmu obiektów sportowych. 

3. Wejście do Hali Sportowej możliwe jest po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 

Pierwszeństwo korzystania z Hali Sportowej mają kluby i stowarzyszenia, posiadające 

aktualną umowę najmu lub/i które wcześniej zarezerwowały termin. 

4. W budynku Hali Sportowej, w pomieszczeniach zamkniętych, zalecane zakrywanie ust 

i nosa przy pomocy maseczki. 

5. Obowiązują szczegółowe wytyczne Polskich Związków Sportowych dotyczące 

prowadzenia zajęć. 

 

 


