
REGULAMIN 
GRODZISKIEJ HALI SPORTOWEJ  

PRZY UL. WESTFALA 3A W GRODZISKU MAZOWIECKIM 
 

§ 1 
Hala Sportowa przy ul. Westfala 3a w Grodzisku Mazowieckim jest własnością Gminy Grodzisk 
Mazowiecki, zarządzaną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki z siedzibą przy 
ul. Montwiłła 41 w Grodzisku Mazowieckim. 
 

§ 2 
Z obiektu i sprzętu sportowo-rekreacyjnego korzystać mogą szkoły, kluby sportowe, organizacje 
społeczne, zakłady pracy i osoby prywatne po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zarządzającym lub 
po wykupieniu biletu wstępu na godziny ogólnodostępne. 
 

§ 3 
W trakcie zajęć wstęp na obiekt mają tylko uczestnicy zajęć. 
 

§ 4 
Osoby biorące udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych zobowiązane są do posiadania stroju 
sportowego i zmiany obuwia na obuwie sportowe. 
 

§ 5 
Szatnia dla ćwiczących grup jest udostępniana na 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć. 
Grupa musi opuścić szatnię w ciągu 15 minut po zakończeniu zajęć. 
 

§ 6 
Osoby prowadzące zajęcia z dziećmi i młodzieżą niepełnoletnią zobowiązane są do przybycia na obiekt, 
na 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć i opuszczenia Hali po wyjściu ostatniego 
z uczestników zajęć. 
 

§ 7 
Wszyscy korzystający z obiektów i sprzętu zobowiązani są do używania go zgodnie z przeznaczeniem 
oraz do stosowania się do poleceń i wskazówek obsługi obiektu. 
 

§ 8 
Klucze do szatni oraz sprzęt sportowy wydawane są pod zastaw dokumentu tożsamości. 
 

§ 9 
Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu lub sprzęt sportowy zobowiązane są do jego 
naprawy lub odkupienia. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun grupy 
oraz rodzice. 
 

§ 10 
Na terenie całej Hali Sportowej obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu. 
 

§ 11 
Do obsługi wszelkich urządzeń pracujących na hali, jak i do ustawiania i wydawania sprzętu sportowego 
upoważnieni są wyłącznie pracownicy obsługi Hali. 
 
 



§ 12 
Osoby korzystające z obiektu po nabyciu biletu wstępu, zobowiązane są do przechowywania go 
podczas całego pobytu w celu ewentualnej kontroli. 
 

§ 13 
Na terenie Hali obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach, rolkach, wrotkach i innym podobnym 
sprzęcie , jak również zakaz wnoszenia i wprowadzania w/w sprzętu na teren obiektu. 
 

§ 14 
Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi prosimy składać do Dyrektora 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, tel. (22) 755-69-11, (22) 724-11-88 lub w siedzibie OSiR przy ul. Montwiłła 
41 w Grodzisku Mazowieckim. 
 


