Regulamin Ośrodka Sportowego
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
§ 1.
1. Ośrodek Sportowy przy ulicy Chodźki 15, będący własnością Uniwersytetu Medycznego w
Lublinie, służy przede wszystkim realizacji zadań dydaktycznych wykonywanych przez
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
2. Pełni on rolę bazy lokalowej wykorzystywanej głównie do realizacji programu
wychowania fizycznego, różnych form ponadprogramowych zajęć ruchowych i rekreacyjnych
dla studentów i pracowników Uczelni.
§ 2.
1. Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu pełni równocześnie funkcję
Gospodarza Ośrodka.
2. W sprawowaniu obowiązków, zarówno Kierownika Studium WFiS, jak i Gospodarza
Ośrodka, podlega merytorycznie Rektorowi UM.
3. Do obowiązków Gospodarza należy w szczególności:
- Sprawowanie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem i sprawnym funkcjonowaniem
Ośrodka.
- Sporządzanie harmonogramu zajęć w poszczególnych obiektach ćwiczeń.
- Podejmowanie inicjatyw w celu optymalnego wykorzystania Ośrodka.
- Podejmowanie decyzji w sprawach udostępnienia lub wynajmowania wolnych jednostek
w obiektach ćwiczeń.
- Sprawowanie nadzoru nad właściwym wyposażeniem Ośrodka.
4. Gospodarzowi Ośrodka podlegają merytorycznie nauczyciele akademiccy Studium WFiS,
referent inżynieryjno – techniczny oraz starszy technik .
5 Gospodarz Ośrodka ponosi odpowiedzialność w szczególności za:
- racjonalność wykorzystania dysponowanego majątku oraz przydzielonych środków
finansowych i rzeczowych.
§ 3.
1. Za sprawne funkcjonowanie urządzeń oraz utrzymanie czystości i bezpieczeństwa Ośrodka
odpowiedzialny jest Kierownik obiektu.
2. Kierownik obiektu podlega merytorycznie Gospodarzowi Ośrodka, zaś służbowo
Kierownikowi i Z-cy Kierownika Działu Gospodarczego.
3. Kierownik Obiektu ponosi odpowiedzialność za stan i bezpieczeństwo powierzonego
mienia.
4. Do obowiązków kierownika należy w szczególności:
- Organizowanie i koordynowanie pracy podległych służb i obsługi.
- Nadzór służbowy nad wykonywanymi przez podległych pracowników zadaniami.
- Ustalanie zakresu obowiązków dla podwładnych wraz z kontrolą ich wykonania.
- Prowadzenie, zlecanie oraz nadzorowanie prac związanych z bieżącą konserwacją urządzeń.

- Pełnienie nadzoru nad stanem urządzeń technicznych ( w szczególności dotyczy to
rozdzielnika niskiego napięcia, węzła cieplnego, urządzeń wentylacyjnych klimatyzacyjnych
oraz sygnalizacji przeciwpożarowej).
§ 4.
Z obiektów ćwiczeń korzystają nieodpłatnie:
- Grupy ćwiczebne programowych zajęć wychowania fizycznego UM.
- Sekcje sportowe oraz imprezy sportowe Klubu Uczelnianego AZS i Studium WFiS UM.
- Pracownicy Uniwersytetu Medycznego w grupach zorganizowanych przez Sekcję d/s
Socjalnych.
§ 5.
1. Wolne godziny w obiekcie mogą być udostępniane osobom trzecim w celu prowadzenia
zajęć wychowania fizycznego, rekreacyjnych, rehabilitacyjnych, treningów sportowych oraz
organizowania zawodów i imprez sportowych.
2. Udostępnianie obiektu następuje na podstawie umowy-najmu, zgodnie z opłatą ustaloną w
cenniku opracowanym przez Gospodarza Obiektu i zatwierdzonym przez Rektora
Uniwersytetu Medycznego.
§ 6.
Wpływy pieniężne za wynajem Obiektów i działalność Ośrodka Sportowego odprowadzane
są do budżetu Uniwersytetu Medycznego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów
eksploatacyjnych, doposażenie obiektu, drobne naprawy a także na wynagrodzenia dla
instruktorów prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne.

