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Zasady, tryb i warunki udostępniania powierzchni użytkowej
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 w Warszawie

1. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 może udostępniać nastepujące obiekty:
 sale gimnastyczne/siłownię
 sale dydaktyczne,
 boiska rekreacyjno-sportowe,
 inne pomieszczenia.
2. Szkoła może wynajmować swoje obiekty w czasie pozalekcyjnym w dni powszednie.
3. Boiska rekreacyjno-sportowe dla społeczności lokalnej są udostępniane bezpłatnie
w godzinach popołudniowych w dni powszednie oraz przez cały dzień w weekendy.
4. Ogólne

zasady

udostępniania

i

najmu

obiektów

szkolnych

określa

Uchwała

Nr 03/27/KS/2013 Komisji Samorządowej Rady Dzielnicy m.st. Warszawy z dnia 18
września 2013 roku w sprawie wyrażenia stanowiska na temat zasad, trybu i warunków
udostępniania powierzchni użytkowej dzielnicowych obiektów użyteczności publicznej
i innych elementów tych nieruchomości.
5. Podmioty zainteresowane wynajęciem obiektu szkolnego zgłaszają kierownikowi
gospodarczemu, w formie pismnej lub ustnej, wniosek o wynajem pomieszczenia lub
obiektu.
6. Gimnazjum Nr 126 udostępnia obiekty szkolne na podstawie:
a) umowy najmu (pełnopłatnie)
b) umowy użyczenia (nieodpłatnie)
7. Obiekty wymienione w pkt. 1 udostępniane są:
 osobom prawnym i fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą,
 społeczności lokalnej i podmiotom nizaliczonym do sektora finansów publicznych
i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
8. Rodzaj organizowanych spotkań, konferencji, szkoleń lub innego rodzaju imprezy nie
może utrudniać wykonywania podstawowych zadań instytucji, kolidować z ogólnie

przyjętymi zasadami etycznymi lub powodować negatywnych skutków dla wizerunku
instytucji, Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy czy Miasta stołeczengo Warszawy.
9. Obiekty szkolne nie są udostępniane na działalność partii i organizacji politycznych
zgodnie z art. 56 ust. 1 usatwy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
10. Korzystanie z obiektów może być odpłatne, a środki finansowe stanowią dochód własny
szkoły.
11. Z opłat zwalnia się i użycza pomieszczeń dla:
 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
 drużyn harcerskich działających na terenie m.st. Warszawy,
 organizacji charytatywnych, wolontariuszy, stowarzyszeń,
 organizatorów zajęć i imprez zleconych przez Dzielnicę Rembertów lub
odbywających się pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Rembertów,
 organizatorów

imprez

charytatywnych

lub

patriotycznych

uzgodnionych

z Burmistrzem Dzielnicy Rembertów,
 osób korzystających z boisk rekreacyjno-sportowych,
 organizacji nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających
w celu osiągnięcia zysku,
 organów samorządu lokalnego.
12. Najemca podpisuje z Dyrektorem Szkoły umowę najmu, w której zobowiązuje się do
przestrzegania postanowień w niej zawartych oraz pozostałych warunków korzystania
z obiektów szkolnych.
13. Osoba podpisująca umowę najmu może być kierownikiem grupy lub może upoważnić na
piśmie inną osobę pełnoletnią do pełnienia funkcji kierownika grupy.
14. Za zniszczenia wynikłe podczas korzystania z hali sportowej odpowiada i koszty napraw
ponosi Najemca.
15. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialność prawną ponosi wyłącznie osoba
organizująca zajęcia rekreacyjno-sportowe (nauczyciel, opiekun, kierownik grupy).
Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzanie przed zajęciami pomieszczenia pod
względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast zgłoszone
dyrektorowi szkoły lub kierownikowi gospodarczemu.
16. Najemca jest odpowiedzialny za powierzenie uczestników zajęć osobie, która posiada
stosowne kwalifikacje do ich prowadzenia, jak również za zapewnienie podstawowej
opieki medycznej ma wypadek ewentualnych urazów podczas zajęć.
17. Kierownikiem grupy może być wyłącznie osoba pełnoletnia. Przebywa ona cały czas
z uczestnikami zajęć, nadzorując je zgodnie z umową i regulaminem.

18. Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń hali sportowej mają obowiązek posiadać
zmienne obuwie sportowe o jasnej podeszwie (obuwie halowe).
19. Uczestnikom nie wolno korzystać z pomieszczeń i sprzętu nie wymienionych w umowie
pod groźbą jej rozwiązania.
20. Liczebność grupy uczestników treningu powinna być zgodna z zadeklarowaną
i z wymogami bezpieczeństwa i higieny podczas prowadzenia zajęć sportowych. Nie
przewiduje się przebywania w sali do ćwiczeń członków widowni podczas treningu.
21. W przypadku organizacji imprez sportowych z udziałem publiczności Najemca
zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie bezpieczeństwa uczestników
zawodów, publiczności zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie przepisów
prawa oraz zabezpieczenia i zapewnienia ochrony urządzeniom sportowym, a także
zapewnienia podstawowej opieki medycznej dla uczestników zawodów oraz publiczności
w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
22. Przebywającym na terenie kompleksu sportowego nie wolno:
- palić papierosów, wnosić i pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,
zaśmiecać obiektu itp.,
- posiadać broni i innych materiałów lub narzędzi niebezpiecznych,
- wprowadzać zwierząt,
- wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej,
- uruchamiać i używać sprzętu sportowego bez zgody właściciela obiektu lub pracownika
obsługi hali,
- wchodzić na boisko bez pozwolenia kierownika grupy lub pracownika obsługi szkoły.
23. Za rzeczy oraz przedmioty wartościowe pozostawione w hali lub w szatni Szkoła nie
ponosi odpowiedzialności.
24. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków
w trakcie korzystania z obiektu przez Najemcę.
25. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona może kontrolować wszystkie zajęcia,
a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z obiektu.
26. W przypadku korzystania z hali sportowej niezgodnie z przyjętymi ustaleniami, umowa
najmu może ulec natychmiastowemu rozwiązaniu, a ewentualne koszty obciążają Najemcę.
27. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w każdym czasie i na dowolny
okres z uwagi na nieprzewidziane uwarunkowania organizacyjne Szkoły, uniemożliwiające
udostępnienie jej obiektów.

28. Najemca ma prawo do odwołania zajęć telefonicznie z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem.
29. W zakresie spraw nienormowanych powyższym dokumentem decyzje podejmuje Dyrektor
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 w Warszawie w zakresie posiadanych
uprawnień.

Dorota Jachnik
Dyrektor Gimnazjum
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126

Warszawa, dnia 1 października 2013 r.

