
Zarządzenie Nr  9/2021 

 p. o. Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kalikach 

z dnia  14.09.2021   

w sprawie ustalenia  regulaminu i wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń i obiektów 

sportowych w Zespole Szkół Publicznych  

§ 1 

Ustala się regulamin korzystania z pomieszczeń i obiektów sportowych Zespołu  Szkół 

Publicznych stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2 

Ustala się wysokość opłat za korzystanie z pomieszczeń i obiektów sportowych Zespołu  

Szkół Publicznych stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia. 

 

§ 3 

 

Ustala się wzór umowy na wynajem pomieszczeń i obiektów sportowych Zespołu Szkół 

Publicznych stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia. 

 

 

§ 4 

Traci moc zarządzenie nr 12/2014 z 16.10.2014 r. Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych        

w Kaliskach  w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Gminnej Hali Sportowej              

i innych pomieszczeń przy ZSP Kaliska oraz  zarządzenie nr 13/2014 z 16.10.2014 Dyrektora 

Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w sprawie stawek i opłat za korzystanie z Gminnej 

Hali Sportowej i innych pomieszczeń przy ZSP Kaliska. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

  

 

 
 p.o. Dyrektor ZSP Kaliska  

 

Bogumiła Wałaszewska 
 

 

 

 



 
               Załącznik nr 1 do zarządzenia                                                                                                                                                                               

               nr 9/2021 z dnia 14.09.2021 r. 

               p.o. Dyrektora ZSP Kaliska 

 

Regulamin korzystania z pomieszczeń i obiektów sportowych 

Zespołu  Szkół Publicznych 

 

 

I.    ZAŁOŻENIA OGÓLNE WYKORZYSTANIA OBIETÓW SPORTOWYCH ORAZ 

POMIESZCZEŃ ZSP KALISKA 

 

1. W Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach wynajem obejmuje: 

- halę sportową w Publicznej Szkole Podstawowej w Kaliskach, 

- salę gimnastyczną w Publicznej Szkole Podstawowej w Kaliskach, 

- salę sportową w Publicznej Szkole Podstawowej w Kaliskach – szkoła Filialna w Piecach, 

- świetlicę w Publicznej Szkole Podstawowej w Kaliskach, 

- sale dydaktyczne, 

- saunę. 

2.  Wszystkie pomieszczenia oraz obiekty sportowe są administrowane przez Dyrektora  

Zespołu Szkół Publicznych. 

3. Korzystnie z obiektów sportowych odbywa się w oparciu o harmonogram zajęć ustalany  

na dany rok szkolny. 

4. Korzystanie z  obiektów sportowych oraz pomieszczeń ZSP Kaliska odbywa                     

się  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w soboty po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Dyrektorem ZSP Kaliska.  

5. W godzinach 8.00 – 17.00 obiekty sportowe udostępniane są przede wszystkim                  

na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego i sportowych zajęć 

pozalekcyjnych. 

6. W przypadkach innych niż ust.6, pierwszeństwo w korzystaniu z obiektów sportowych 

przysługuje sportowym klubom gminnym, stowarzyszeniom mającym siedzibę na terenie 

Gminy Kaliska, jednostkom organizacyjnym i pomocniczym Gminy Kaliska                      

oraz jej mieszkańcom. 

7. Obiekty sportowe oraz inne pomieszczenia mogą być wynajmowane jednorazowo                     

lub wynajem może mieć charakter cykliczny. Wynajem jednorazowy uzależniony                        

jest od wolnych terminów w grafiku wynajęć. 

8. Wynajmu obiektów sportowych oraz pomieszczeń dokonuje się na podstawie pisemnej 

umowy zawartej pomiędzy wynajmującym  lub jego przedstawicielem a Dyrektorem Szkoły – 

wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 



9. Przedstawicielem wynajmującego musi być osoba pełnoletnia. 

10. Wynajem obiektów sportowych oraz pomieszczeń  następuje na czas nie krótszy             

niż 1 godzina zegarowa ( 60 minut).  Opuszczenie obiektów sportowych oraz pomieszczeń 

powinno nastąpić przed upływem ostatniej godziny okresu na jaki została umowa najmu. 

 

II.  ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH 

I POMIESZCZEŃ ZSP KALISKA 

1.  Za korzystanie z obiektów sportowych oraz pomieszczeń Zespołu Szkól Publicznych 

pobierana jest opłata według stawki godzinowej ustalonej w załączniku nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

2. Osoby fizyczne oraz prawne wynajmujące obiekty sportowe korzystają z własnego sprzętu 

sportowego (piłki, stroje, obuwie sportowe odpowiednie do użytkowania na halach 

sportowych itp.) 

3. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły jest  

możliwe skorzystanie ze sprzętu sportowego będącego na wyposażeniu hali/sali sportowej.  

W takim przypadku nie pobiera się dodatkowej opłaty za wynajem sprzętu, a 

odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt sportowy jest egzekwowana na zasadach 

określonych w niniejszym regulaminie. 

4. Osoby korzystające z obiektów sportowych oraz prowadzące zajęcia na sali sportowej 

zobowiązują się do:  

1) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć godzin wynajmu,  

2) utrzymywania porządku, czystości i estetyki na sali sportowej i w pomieszczeniach  

do niej przynależnych (szatnie, WC), 

3) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,  

4) przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ i porządkowych,  

5) podporządkowania się poleceniom pracowników obsługi,  

6) przestrzegania zasady kultury osobistej.  

 

5. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu obiektów sportowych i pomieszczeń ZSP 

Kaliska odpowiedzialni są prowadzący zajęcia, organizatorzy zawodów, imprez sportowych i 

innych oraz przedstawiciel wynajmującego.  

 

6. Zabrania się wnoszenia do obiektów sportowych ZSP Kaliska:  

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów,  

2) materiałów grożących pożarem,  

3) środków odurzających lub substancji psychotropowych,  

4) napojów alkoholowych,  

5) sprzętu nie będącego sprzętem sportowym,  

6) przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.  

 

7. Na terenie obiektów sportowych obowiązuje zakaz:  

1) spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz spożywania posiłków na płycie hali/sali 

sportowej, 



2) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju  

środków odurzających,  

3) wprowadzania zwierząt,  

4) siadania na miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. na barierkach, poręczach),  

5) wieszania się na obręczach, konstrukcji przeznaczonej do gry w piłkę koszykową,  

bramkach, siatkach ochronnych i innych konstrukcjach do tego nie przeznaczonych,  

6) biegania po korytarzach, schodach na trybunach itp. oraz stwarzania zagrożenia  

narażającego siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo, 

7) bez zezwolenia opiekunów obiektów sportowych zabrania się wynoszenia sprzętu  

sportowego poza jej teren.  

 

8. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu                           

lub nie stosujące się do zaleceń osób porządkowych (pracownicy obsługi) zostaną usunięte  

z terenu szkoły, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy do organów ścigania  

lub na drogę postępowania cywilnego.  

 

9. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za urazy fizyczne osób  

korzystających z sali sportowej wynikłe podczas wynajmu sali. Administrator obiektu nie  

ponosi także odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione na obiekcie  

Sali/hali sportowej.  

 

10. Na terenie obiektów sportowych nie zapewnia się opieki medycznej.  

 

11. Osoby wynajmujące mogą korzystać ze sprzętu sportowego zamontowanego na stałe.  

 

12. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia obiektów sportowych ZSP Kaliska ponoszą 

odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody w wysokości 100% ich wartości                   

lub odpowiedzialność taką ponoszą ich prawni opiekunowie lub przedstawiciel 

wynajmującego. 

 

13. Osoby korzystające z obiektów sportowych zobowiązane są przed rozpoczęciem zajęć              

do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do przestrzegania go.  

14. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie 

przepisów bhp i ppoż. 

15. Obsługa hali sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie 

osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich 

poleceniom. 

16. Wynajmu hali dokonuje się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy 

wynajmującym  lub jego przedstawicielem a Dyrektorem Szkoły – wzór umowy stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

17. Skargi i wnioski dotyczące użytkowania pomieszczeń oraz obiektów znajdujących się na 

terenie ZSP Kaliska przyjmuje Dyrektor ZSP Kaliska.  

 



III.  PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA ZAKAŻENIU COVID-19 

OBOWIĄZUJĄCA PODCZAS WYNAJMU OBIETÓW SPORTOWYCH ORAZ 

POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH  W KALISKACH 

 

1. Na teren obiektów Zespołu Szkół Publicznych mogą wejść i przebywać w nich wyłącznie 

osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz nie 

przebywające z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych i same nie są 

objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.  

2. Na terenie obiektów sportowych i pomieszczeń Zespołu Szkół Publicznych mogą  

przebywać wyłącznie:  

1) uczniowie w ramach zajęć,  

2) nauczyciele,  

3) pracownicy administracji i obsługi szkoły,  

4) najemcy w ramach zawartych umów najmu, 

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność, 

6) inne za zgodą Dyrektora ZSP Kaliska. 

3. Do budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Publicznych  można wejść wyłącznie  

z zakrytymi ustami i nosem po dezynfekcji rąk płynem znajdującym się przy wejściach        

do budynku lub w jednorazowych rękawiczkach. 

4.  Osoby niebędące uczestnikami zajęć oraz bezpośrednio korzystających z najmu nie mogą 

przebywać na terenie obiektów należących do Zespołu Szkół Publicznych. 

5. Przedstawiciel wynajmującego każdorazowo prowadzi ewidencję osób będących 

uczestnikami zajęć/spotkań odbywających się w ramach zawartej umowy. 

 6. Płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją na temat prawidłowej dezynfekcji rąk dostępny 

jest przy  każdym wejściu do budynków ZSP Kaliska. 

7. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są instrukcje na temat 

prawidłowej dezynfekcji rąk.  

8. Zespół Szkół Publicznych prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych,                   

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, 

mebli,  krzeseł, wieszaków, sanitariatów i powierzchni płaskich, a także sprzętu sportowego. 

9. Osoby przebywające w obiektach sportowych oraz wszystkich innych pomieszczeniach 

powinny starać się zachować między sobą dystans wynoszący 1,5 m.  

 

 

 

              

 



               Załącznik nr 2 do zarządzenia                                                                                                                                                                               

               nr 9/2021 z dnia 14.09.2021 r. 

                p.o. Dyrektora ZSP Kaliska 

 

 

CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ ORAZ OBIEKTÓW SPORTOWYCH   

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KALISKACH 

 

 

§ 1 

Ustala się następujące stawki i opłaty za korzystanie z obiektów szkolnych Zespołu Szkół 

Publicznych w Kaliskach. 

 

 

§ 2 

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA KALISKA 

 

Lp. Przedmiot wynajmu Opłata  zł/h 
(od poniedziałku do piątku) 

Opłata  zł/h 
(soboty) 

1. - hala sportowa  50 zł 60 zł 

2. - mała sala gimnastyczna 35 zł 40 zł 

3. - sala dydaktyczna 25 zł 30 zł 

4. - świetlica 30 zł 35 zł 

5. - sauna 30 zł 40 zł 

 

§ 3 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA KALISKA – SZKOŁA FILIALNA                

W PIECACH 

 

Lp. Przedmiot wynajmu Opłata  zł/h 
(od poniedziałku do piątku) 

Opłata  zł/h 
(soboty) 

1. - hala sportowa  40 zł 50 zł 

§ 4 

Wysokość opłat za wynajem obiektów sportowych w przypadku imprez wymagających 

specjalnego przygotowania obiektu będzie ustalana indywidualnie w drodze negocjacji 

pomiędzy zainteresowanymi, a Dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach. 

§ 5 

W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych może na pisemny 

wniosek zastosować niższą stawkę czynszu, niż określoną w §1 lub zwolnić z opłaty. 

 

 



              Załącznik nr 3 do zarządzenia                                                                                                                                                                               

               nr 9/2021 z dnia 14.09.2021 r. 

                p.o. Dyrektora ZSP Kaliska 

 

 

Kaliska, dnia ……………………………… 

 

U M O W A       

                                                                                                                                                                         

na wynajem pomieszczeń oraz obiektów sportowych w ZSP Kaliska 

 

Umowa zawarta w dniu ……………….. 

 

Pomiędzy: 

 

Gminą Kaliska z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 2, 83-260  Kaliska reprezentowaną przez 

Pana Sławomira Janickiego – Wójta Gminy Kaliska, w imieniu którego, na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa, działa Pani Bogumiła Wałaszewska – p.o. Dyrektor Zespołu 

Szkól Publicznych z siedzibą ul. Długa 53, 83-260 Kaliska, zwaną dalej Wynajmującym, 

 

 

 a ……………………………  

……………………………… 

……………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Najemcą. 

 

§ 1 

Wynajmujący wyraża zgodę na odpłatne/nieodpłatne korzystanie przez najemcę z 

………………….. (dzień/ dni tygodnia) ………………………………………….                  

w godz. od ..…………………… do ………………………   z przeznaczeniem na organizację 

………………………………... . 

 

§ 2 

Opłata za zwrot kosztów eksploatacji wymienionych w § 1 pomieszczeń wynosi 

………………….. zł. (słownie/;……………………………………… zł) za 1 godz. zegarową 

płatne do ostatniego dnia bieżącego miesiąca na konto: 69 8342 009 4002 5755 2000 0001. 

 

§ 3 



Najemca zobowiązany jest do użytkowania wynajętych pomieszczeń zgodnie z zasadami 

eksploatacji tego typu pomieszczeń. 

§ 4 

Niezależnie od ustalonej w § 2 opłaty, Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkód 

dokonanych przez osoby które w jego imieniu brały udział w organizowanych na terenie 

obiektów ZSP Kaliska zajęciach/ spotkaniach. 

§ 5 

Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy zaginione w czasie wynajmu pomieszczeń szkolnych. 

 

§ 6 

Najemca nie może odstąpić swoich uprawnień wynikających z tytułu niniejszej umowy 

osobom trzecim. 

§ 7 

Najemca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania przepisów BHP                           

i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektów szkolnych oraz z zasadami 

korzystania z obiektów ZSP Kaliska. Najemca gwarantuje młodzieży oraz dorosłym biorącym 

udział w zajęciach/spotkaniach przez niego organizowanych odpowiednią pomoc medyczną 

w zakresie udzielania pierwszej pomocy, ponosi odpowiedzialność za ład i porządek oraz 

bezpieczeństwo osób znajdujących się w wynajętej przez niego części obiektu szkolnego. Na 

terenie obiektu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i palenia papierosów. 

§ 8 

W sprawach nie regulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej           

ze stron. 

§ 10 

Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania a wygasa z dniem rozliczenia się przez 

Najemcę ze zobowiązań z niej wynikających. 

§ 11 

Każda ze stron może rozwiązać umowę z miesięczny wypowiedzeniem. 

 

 

 

 

Wynajmujący                                                                       Najemca 

 

   …………………………………                                          ………………………………… 


