UCHWAŁA NR XXV/347/21
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 1 marca 2021 r.
w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnej hali widowiskowo-sportowej w Chojnicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 i 1378) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 712, 492 i 2020 oraz z 2021r. poz. 8), uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) gminie - rozumie się przez to Gminę Miejską Chojnice;
2) organizatorze - rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną, jednostkę organizacyjną lub klub sportowy,
którzy na mocy umowy dzierżawy najmu, użyczenia lub biletu wstępu korzystają w określonym celu
z obiektu (hali widowiskowo-sportowej) i urządzeń;
3) administratorze obiektu - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną Gminy lub inny podmiot, któremu
powierzono zarządzanie i utrzymanie gminnej hali widowiskowo-sportowej w Chojnicach;
4) imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie gminnej hali widowiskowo-sportowej w Chojnicach
przez organizatora celem zaspokojenia potrzeb organizatora;
5) harmonogramie - rozumie się przez to godzinowy plan wykorzystania hali widowiskowo-sportowej;
6) hali - rozumie się przez to gminną halę widowiskowo-sportową w Chojnicach.
§ 2. 1. Ustala się następujące zasady korzystania z hali:
1) hala udostępniana jest po uzgodnieniu z administratorem obiektu:
a) mieszkańcom gminy, jednostkom organizacyjnym gminy, podmiotom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy
mające charakter użyteczności publicznej, a także innym podmiotom, osobom prawnym lub fizycznym
wspomagającym realizację zadań własnych gminy oraz promujących gminę,
b) innym osobom fizycznym i prawnym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą;
2) korzystanie z hali odbywa się na podstawie ustalonego harmonogramu lub za zgodą administratora obiektu;
3) pierwszeństwo do korzystania z hali posiadają w następującej kolejności:
a) administrator zarządzający obiektem - na zajęcia własne oraz sportowe i sportowo-rekreacyjne dzieci
i młodzieży,
b) jednostki oświatowe, dla których gmina jest organem prowadzącym,
c) uczniowie szkół i innych jednostek oświatowych z terenu gminy miejskiej Chojnice, dla których gmina
nie jest organem prowadzącym,
d) organizacje pozarządowe, kluby sportowe oraz inne organizacje niezaliczane do sektora finansów
publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujące zadania własne gminy na podstawie
umowy z Gminą,
e) organizacje pozarządowe, kluby sportowe oraz inne organizacje niezaliczane do sektora finansów
publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku działające na terenie gminy,
f) osoby prawne lub fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą;
4) korzystanie z hali jest odpłatne, a środki finansowe z tego tytułu stanowią dochód budżetu gminy;
5) korzystanie z hali odbywa się w oparciu o zawartą umowę lub grafik zajęć.
2. Ustala się regulamin korzystania z hali w Chojnicach stanowiący załącznik do uchwały.
§ 3. Określa się sposób ustalania cen i opłat za korzystanie z hali:
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1) upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnice do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnej hali
widowiskowo-sportowej w Chojnicach;
2) wysokość cen i opłat wprowadza Burmistrz Miasta Chojnice w drodze zarządzenia;
3) ustalenie wysokości cen i opłat przez Burmistrza Miasta Chojnice, poprzedza przedłożenie w tym zakresie
propozycji ich wysokości przez administratora hali;
4) administrator hali przedkłada Burmistrzowi Miasta Chojnice propozycję cen i opłat za korzystanie
z obiektu i urządzeń wraz z kalkulacją uwzględniającą bieżące niezbędne koszty utrzymania hali w stanie
nie pogorszonym;
5) ustalony cennik za korzystanie z hali może przewidywać inne ulgi niż wskazane w § 4.
§ 4. Ustala się następujące zasady stosowania zwolnień w opłatach za korzystanie z hali:
1) jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Chojnice w celu realizacji zadań statutowych wykonywanych
w ramach zadań publicznych Gminy;
2) organizacje pozarządowe, kluby sportowe oraz inne organizacje niezaliczane do sektora finansów
publicznych i działające non-profit, które realizują zadania publiczne gminy na podstawie zawartych umów
finansowanych przez gminę, po złożeniu wniosku z uzasadnieniem do Burmistrza Miasta Chojnice;
3) jednostki oświatowe w celu realizacji zajęć dydaktycznych, realizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
wynikających ze szkolnego planu nauczania oraz planu zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Antoni Szlanga
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Załącznik do uchwały Nr XXV/347/21
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 1 marca 2021 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEJ HALI WIDOWISKOWO–SPORTOWEJ
W CHOJNICACH
I. Zasady korzystania z hali w zakresie sportowym
§ 1. Obiekt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 21.30 oraz w trakcie trwania
zaplanowanych imprez.
§ 2. W godzinach od 8.00 do 15.30 hala udostępniana jest przede wszystkim na realizację zadań
dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w publicznych i niepublicznych
szkołach, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
§ 3. W pozostałych godzinach hala udostępniana jest osobom fizycznym i innym podmiotom.
§ 4. Hala widowiskowo-sportowa przeznaczona jest do zajęć wychowania fizycznego, treningów sekcji
sportowych, zajęć rekreacyjnych oraz innych, dopuszczonych przez Burmistrza.
§ 5. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą Burmistrza Miasta Chojnice w oparciu o harmonogram oraz
zasady wynajmu hali widowiskowo-sportowej dla pozaszkolnych grup zorganizowanych i osób
indywidualnych.
§ 6. Wejście na halę jest dozwolone jedynie w stroju sportowym (spodenki, koszulka, ubranie treningowe,
miękkie obuwie sportowe), chyba że administrator postanowi inaczej.
§ 7. Administrator hali, w przypadku stwierdzenia, iż na parkiecie powstają rysy, mimo posiadania przez
użytkownika obowiązującego obuwia, ma prawo do zarządzenia zmiany obuwia na inne.
§ 8. Korzystanie z urządzeń na hali przez osoby niepełnoletnie jest dozwolone tylko w obecności
prowadzącego zajęcia nauczyciela, trenera, instruktora lub innej pełnoletniej osoby prowadzącej zajęcia.
§ 9. Przed rozpoczęciem zajęć sportowych należy pobrać klucze, sprawdzić stan szatni, łazienek oraz hali,
sprzętu i urządzeń do ćwiczeń, a ewentualne uszkodzenia lub braki zgłaszać natychmiast administratorowi hali.
Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiada prowadzący zajęcia.
§ 10. Urządzenia oraz sprzęt sportowy, znajdujący się na hali, jest do dyspozycji prowadzącego zajęcia
i jego grupy ćwiczeniowej.
§ 11. Za stan w/w sprzętu i urządzeń oraz ich przydatność w czasie zajęć odpowiada nauczyciel, trener,
instruktor lub inna osoba prowadząca zajęcia.
§ 12. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności prowadzącego zajęcia. W przypadku
uszkodzenia czy zniszczenia sprzętu czy urządzenia sportowego należy niezwłocznie powiadomić o tym
opiekuna hali.
§ 13. Korzystający z hali ćwiczący przygotowują się do zajęć w pomieszczeniach do tego celu
przystosowanych. Rozbieranie i ubieranie się na hali jest niedozwolone.
§ 14. Prowadzący zajęcia opuszcza halę jako ostatni i zwraca klucze opiekunowi hali po odbytych
zajęciach.
§ 15. Przebywający na terenie hali sportowej muszą przestrzegać przepisy prawa powszechnego, ponadto
nie wolno im:
1) wnosić gumy do żucia;
2) wnosić i używać opakowań i innych przedmiotów ze szkła;
3) wnosić i używać sprzęt nie będący sprzętem sportowym bez zgody administratora hali;
4) wprowadzać zwierząt;
5) wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej.
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§ 16. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, nie będą
wpuszczane do hali widowiskowo-sportowej.
§ 17. Korzystający z hali oraz widzowie zobowiązani są do zachowania porządku i czystości na terenie
obiektu oraz stosowania się do poleceń obsługi obiektu, pod groźbą usunięcia z hali.
§ 18. Organizatorzy imprez i zajęć ponoszą na równi z prowadzącymi zajęcia pełną odpowiedzialność za
powstałe w trakcie korzystania z hali szkody.
§ 19. Niepełnoletni uczestnicy zajęć w hali widowiskowo-sportowej mogą wejść do obiektu wyłącznie pod
opieką nauczyciela, trenera, instruktora bądź innej osoby odpowiedzialnej za grupę.
§ 20. Udostępnienie sprzętu i wyposażenia odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą administratora hali.
§ 21. Za przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu odpowiedzialni są trenerzy, nauczyciele, inne
osoby prowadzące zajęcia opiekunowie grup oraz organizatorzy imprez.
§ 22. Administrator hali nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
§ 23. Wszystkich użytkowników obiektu obowiązuje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz przepisy przeciwpożarowe.
II. Zasady korzystania z hali w zakresie widowisk
§ 24. 1. Hala jest obiektem użyteczności publicznej i służy również celom upowszechniania kultury
w zakresie wydarzeń scenicznych, do których jest przygotowana i wyposażona.
2. Hala może również służyć innym celom, w tym do odbywania imprez okolicznościowych i o innym
charakterze, po uzyskaniu zgody administratora hali.
3. Celem wprowadzenia regulaminu jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie
bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w hali.
4. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) Wydział – Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego
w Chojnicach;
2) UM – Urząd Miejski w Chojnicach;
3) hala – hala widowiskowa wraz z zapleczem i sanitariatami;
4) organizator zewnętrzny - osoba prawna, fizyczna lub jednostka nie posiadającą osobowości prawnej,
przeprowadzająca wydarzenie sceniczne, imprezę lub zajęcia;
5) impreza - wydarzenie sceniczne, spektakl, koncert, impreza okolicznościowa, seans filmowy;
6) zajęcia - zajęcia artystyczne i inne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (np. próby).
5. Dzieci i młodzież szkolna mogą korzystać z hali pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych
zajęć pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę i jej bezpieczeństwo,
po uzyskaniu zgody administratora hali.
6. Udostępnienie hali organizatorowi zewnętrznemu następuje na podstawie porozumienia/umowy.
7. Za korzystanie z hali pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem zatwierdzonym przez
Burmistrza Miasta Chojnice.
§ 25. 1. Zakupienie biletu lub wejście do sali na imprezę bezpłatną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
2. W przypadku imprezy biletowanej wstęp do hali jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
3. Miejsce na hali należy zajmować zgodnie ze wskazaniem na bilecie.
4. Podczas imprezy nie należy prowadzić rozmów przez telefony komórkowe, zaleca się ich wyłączenie
przed rozpoczęciem imprezy, gdyż nawet wyciszone mogą zakłócać działanie sprzętu nagłośnieniowego.
5. Podczas imprezy organizowanej przez UM zabrania się:
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1) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu, dźwięku koncertów profesjonalnych artystów bez zgody
organizatora;
2) zachowania zakłócającego innym odbiór koncertu, spektaklu, czy imprezy.
W przypadku złamania któregokolwiek z wymienionych zakazów należy liczyć się z natychmiastową
koniecznością opuszczenia obiektu.
6. Szatnia hali widowiskowo-sportowej jest bezpłatna i dozorowana podczas imprez organizowanych przez
UM (w przypadku innego organizatora obsługa szatni jest po stronie wynajmującego salę).
§ 26. 1. Każdy, kto przebywa w sali powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym.
2. Obowiązkiem osób korzystających z hali jest:
1) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z wyposażenia hali;
2) przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych.
3. Na terenie hali wraz z przyległymi pomieszczeniami obowiązuje bezwzględny zakaz:
1) przebywania widzów w czasie prowadzonych prób i zajęć;
2) wstępu osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków
odurzających;
3) spożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz palenie tytoniu;
4) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (zaplecze sceny, garderoby);
5) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych;
6) stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo;
7) używania jakichkolwiek źródeł ognia;
8) zaśmiecania hali i przyległych pomieszczeń;
9) wprowadzania zwierząt;
10) sprzedawania towarów, rozdawania ulotek, przeprowadzania zbiórek pieniężnych rzeczowych bez zgody
administratora hali;
11) wnoszenia broni wszelkiego rodzaju i innych niebezpiecznych przedmiotów (świec dymnych, wyrobów
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, substancji żrących, farbujących lub
powodujących zanieczyszczenia);
12) wnoszenia i spożywania żywności i napojów;
13) przyklejania przedmiotów do ścian i foteli (guma do żucia, plastelina, plastry, taśma klejąca);
14) rozkładania na fotelach ubrań, sprzętu, torebek, plecaków itp.;
15) wnoszenia do hali wierzchniej odzieży (płaszczy, kurtek), mokrych parasoli oraz bagażu;
16) wprowadzania wózków dziecięcych, rowerów, deskorolek.
§ 27. 1. Korzystający ze sprzętu i urządzeń scenicznych zobowiązani są do jego używania zgodnie
z przeznaczeniem oraz zasadami bhp i ppoż.
2. UM nie ponosi odpowiedzialności
niestanowiących jego własności.

za

stan

techniczny

i bezpieczeństwo

sprzętu

i urządzeń

3. O wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących
zagrożeniach należy natychmiast powiadomić pracownika hali.
§ 28. Organizator zewnętrzny zobowiązany jest do:
1) zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczestnikom imprezy. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za
prawidłowe wykonywanie tego obowiązku;
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2) respektowania postanowień regulaminu oraz zapewnienia ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy,
w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy;
3) niedopuszczenia do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych;
4) usuwania z terenu hali osób nie stosujących się do postanowień regulaminu;
5) zapewnienia drożności wejść i wyjść z hali;
6) niezwłocznego poinformowania administratora hali o szkodach w mieniu, powstałych w czasie trwania
imprezy lub w związku z imprezą;
7) pokrycia wszystkich kosztów powstałych w związku z uszkodzeniem mienia.
§ 29. 1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z sali niezależnie od
ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.
2. Osoby niszczące sprzęt lub wyposażenie hali ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które
wyrządziły.
3. Pracownicy UM mogą kontrolować wszystkie zajęcia i imprezy, a w razie stwierdzenia uchybień
zakazać dalszego korzystania z hali. Wyżej wymienione osoby sprawują również ogólny nadzór nad
przestrzeganiem niniejszego regulaminu, dlatego wszystkie osoby przebywające w hali zobowiązane są do
podporządkowania się ich nakazom.
4. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w hali po każdych zajęciach.
5. UM nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione na terenie hali przedmioty, dokumenty
oraz pieniądze.
6. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania hali należy kierować do administratora hali lub bezpośrednio
do Wydziału.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Antoni Szlanga
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