
Regulamin porządkowy Hali Sportowej  

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

1. Hala Sportowa jest obiektem dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego  dysponującym 

następującymi pomieszczeniami do ćwiczeń: 

- Hala Sportowa Gier Zespołowych   

- Sala Gimnastyczna  

- Sala Ćwiczeń Siłowych Damska   

- Sala Ćwiczeń siłowych Męska  

- Sala Ćwiczeń Aerobowych 

- Sala Tenisa Stołowego  

- Sauna  

2. Hala Sportowa czynna jest w godzinach 8.00 – 23.00. Hala może być wynajmowana w dni 

powszednie, w soboty i niedziele w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych oraz innych zajęć  

organizowanych przez Studium WFiS, Klub Uczelniany AZS lub przez inne jednostki 

organizacyjne Uczelni. 

3. Zajęcia odbywają się w grupach zorganizowanych lub indywidualnie pod opieką 

instruktorów zgodnie z harmonogramem zajęć sporządzanym przez Kierownika Studium 

WFiS. 

4. Osoby uczestniczące w zajęciach obowiązuje strój i obuwie sportowe; zobowiązane są do 

przestrzegania regulaminu, zasad bezpieczeństwa i instrukcji przeciwpożarowej. 

5. Osoba prowadząca zajęcia ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób biorących w 

nich udział oraz za stan urządzeń i wyposażenia przekazanego do jej dyspozycji. 

6. Organizator zajęć ponadprogramowych prowadzonych w ramach wynajmu ponosi 

odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu, porządek i bezpieczeństwo uczestników oraz 

pozostawiony do jego dyspozycji sprzęt i wyposażenie.  

7. Przebywanie osób postronnych, nie uczestniczących w prowadzonych zajęciach dozwolone 

jest jedynie za zgodą prowadzącego zajęcia.  

8. Korzystanie z sauny dozwolone jest w grupach zorganizowanych pod opieką nauczycieli 

Studium WFiS bądź innych instruktorów prowadzących zajęcia i ponoszących 

odpowiedzialność za daną grupę. 

9. Obsługa urządzeń technicznych (oświetlenia, wentylacji, przegrody ruchomej, otwieranie 

okien) należy do obowiązków dyżurujących portierów. 

10. Wszelkie dostrzeżone usterki w wyposażeniu należy bezzwłocznie wpisać do książki 

raportów, znajdującej się w portierni.  

11. Odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną w pozostawionym do dyspozycji 

sprzęcie ponosi: w przypadku studentów i pracowników sprawca szkody, zaś w przypadku 

organizowanych przez osoby trzecie odpowiedzialność ta obciąża „Wynajmującego”. 

12. Na terenie hali sportowej obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania 

napojów alkoholowych i środków odurzających. 

13.W stosunku do osób naruszających porządek stosowane będą odpowiednie sankcje, od 

usunięcia z terenu Hali do zawiadomienia właściwych organów porządku publicznego. 

14. W przypadku naruszeń obowiązującego regulaminu Uniwersytet Medyczny ma prawo 

stosowania właściwych sankcji, łącznie z prawem odmowy korzystania z obiektu. 

  


