REGULAMIN
korzystania z obiektów sportowych SWFiS UJ
W skład obiektów sportowych SWFiS UJ wchodzą: hala oraz sala sportowa, boisko trawiaste do piłki nożnej,
korty ziemne, korty asfaltowe, dwa boiska do piłki plażowej oraz siłownia.
2. Obiekty sportowe znajdują się w siedzibie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – jednostki
organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Piastowskiej 26 w Krakowie.
3. Obiektami sportowymi zarządza Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy pomocy
pracowników SWFiS UJ.
4. Użytkownikami obiektów sportowych SWFiS UJ są:
- studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego
- inne jednostki kultury fizycznej oraz instytucje lub osoby w ramach umowy/porozumienia
o wynajem bądź udostępnienie obiektów sportowych.
5. Wstęp na parkiet hali sportowej dozwolony jest wyłącznie w zamiennym i czystym obuwiu sportowym
odpowiednim do nawierzchni.
6. Użytkownicy mają możliwość skorzystania z zamykanych na klucz szatni.
7. Klucz do szatni zostanie wydany po pobraniu od użytkownika kaucji zwrotnej w wysokości 10,00zł. (słownie
złotych: dziesięć złotych 00/100). Zwrot kaucji następuje po oddaniu klucza. W przypadku utraty, uszkodzenia
lub zniszczenia klucza kaucja nie podlega zwrotowi.
8. W szatniach dostępne są szafki depozytowe, których otwarcie/zamknięcie następuje przy użyciu monety 2,00zł..
9. Za rzeczy należące do użytkowników, w szczególności pieniądze, dokumenty, przedmioty wartościowe
i przedmioty pozostawione bez nadzoru, w szafkach otwartych, nieprawidłowo zamkniętych bądź
w niezamkniętej szatni, SWFiS UJ nie ponosi odpowiedzialności.
10. SWFiS UJ nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub utracone na terenie obiektów sportowych.
11. Zajęcia sportowe studentów w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz treningi sekcji sportowych odbywają
się wyłącznie pod nadzorem nauczyciela lub trenera.
12. Sprzęt sportowy i inne urządzenia mogą być używane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
13. Po zakończonych zajęciach, każda grupa ma obowiązek zostawić po sobie należyty porządek; w tym sprzęt
sportowy należy odłożyć na miejsce do tego przeznaczone.
14. Wszelkie usterki i ubytki w sprzęcie sportowym, prowadzący zajęcia/trener niezwłocznie zgłasza kierownikowi
Studium SWFiS UJ lub na portierni.
15. Za szkody powstałe w trakcie zajęć sportowych, wynikające z niewłaściwego ich wykorzystania
odpowiedzialność materialną ponoszą użytkownicy.
16. Zakazuje się:
- wstępu do obiektów sportowych SWFiS UJ bez zgody kierownika Studium WFiS lub nauczyciela
prowadzącego zajęcia,
- samowolnego korzystania ze sprzętu i urządzeń sportowych oraz innych urządzeń
technicznych w tym szczególnie z siłowni,
- wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających,
- wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu, lub innych środków odurzających,
- wnoszenia przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu korzystających z hali sportowej.
17. W przypadku naruszenia punktu 16 lub innego rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu, Kierownik SWFiS
UJ lub nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo wykluczyć użytkownika z zajęć.
18. Za porządek i bezpieczeństwo ćwiczących odpowiada prowadzący zajęcia /trener lub osoba najmująca lub
użytkująca obiekt.
19. W razie zagrożenia pożarowego itp. ewakuacja odbywa się zgodnie z planem ewakuacji
oraz oznaczeniami znajdującymi się na ścianach hali i korytarzy.
20. SWFiS UJ nie odpowiada za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.
21. Przed wejściem na teren obiektów sportowych użytkownik winien zapoznać się z niniejszym regulaminem.
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