
UCHWAŁA NR XIX/127/2020 

RADY GMINY W ŁUBNICACH 

z dnia 27 października 2020 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Dzietrzkowicach 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 i 15, art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713 i poz. 1378) oraz 

art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 roku 

poz. 712 i poz. 2020) uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin Hali Sportowej w Dzietrzkowicach – zgodnie z załącznikiem do 

niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w 

życie z dniem 1 stycznia 2021r.  

 Przewodniczący Rady Gminy w Łubnicach 

  

Marian Baniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr XIX/127/2020 

Rady Gminy w Łubnicach 

z dnia 27 października 2020 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ W DZIETRZKOWICACH 

§ 1. 1. Hala sportowa jest obiektem Gminy Łubnice administrowanym przez dyrekcję Zespołu Szkół 

w Dzietrzkowicach zwana dalej "Zespołem Szkół".  

2. Pomieszczenia hali sportowej wynajmuje dyrektor Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach. 

3. Hala sportowa służy do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych, oraz innych imprez 

rekreacyjnosportowych. 

4. Zajęcia w hali odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu. 

5. 1.Hala sportowa jest czynna: 

1) poniedziałek – piątek w godzinach od 8:00 do 15:30 dla realizacji zadań dydaktycznych uczniów 

Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach oraz innych placówek oświatowych z terenu Gminy Łubnice; 

2) poniedziałek- piątek w godzinach od 16:00 do 21:00 dla wynajmujących halę grup i klubów 

sportowych; 

6. W soboty i niedziele hala udostępniana jest  po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem 

Zespołu Szkół  w Dzietrzkowicach w celu przeprowadzenia turniejów, rozegrania meczów, obchodów 

świąt o charakterze patriotycznym, religijnym, koncertów i występów artystycznych. 

§ 2. 1. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty wg stawki godzinowej zgodnie 

z obowiązującym cennikiem.  

2. W godzinach od 16:00 do 21:00 z hali sportowej mogą korzystać zorganizowane grupy młodzieży 

szkół gminnych i młodzieżowe sekcje klubów sportowych gminy. 

§ 3. 1. Z hali sportowej mogą korzystać:  

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów; 

2) kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera; 

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje; 

4) osoby, które wykupiły bilet, karnet lub biorą udział w zawodach; 

5) dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich; 

6) osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, 

z udziałem publiczności; 

7) pracownicy Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach. 

2. Uczniowie szkół z terenu gminy Łubnice w ramach planowanych zajęć SKS i UKS korzystają 

z hali nieodpłatnie. 

§ 4. 1. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia 

sportowego (obuwie halowe nie pozostawiające śladów).  



2. Osoby zainteresowane wynajęciem pomieszczeń hali sportowej zwracają się do Dyrektora 

Zespołu Szkół na piśmie. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który 

reprezentuje grupę przed dyrektorem szkoły i personalnie ponosi odpowiedzialność za zachowanie 

grupy zgodnie z regulaminem. W podaniu należy zaznaczyć: pełną nazwę wynajmującego i adres, 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę wraz z numerem telefonu kontaktowego, szczegółowe 

terminy wynajmu, rodzaj wynajmowanych pomieszczeń (boisk), sposób rozliczania w przypadku opłat 

za wynajem hali. 

3. Umowa najmu hali powinna określać terminy zajęć i pomieszczenia (boiska) przewidziane do 

zajęć oraz inne szczegółowe zasady korzystania z hali. Nadzór nad prawidłową realizacją wyżej 

opisanych ustaleń umowy sprawuje wyznaczony przez Dyrektora Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach do 

pełnienia dyżuru pracownik tej Szkoły. 

4. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć, odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca 

zajęcia (nauczyciel, opiekun, kierownik grupy). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzenie 

przed zajęciami pomieszczeń hali pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być 

zgłoszone natychmiast pracownikowi hali. Szkoła nie odpowiada za urazy fizyczne uczestników 

wynikłe podczas gry lub wykonywania ćwiczeń. Osoba podpisująca umowę najmu/użyczenia hali  lub 

osoba wskazana przez  podpisującego umowę musi być obowiązkowo obecna w hali podczas 

przeprowadzanych zajęć. 

5. Najemca (organizator zajęć) obowiązany jest do realizacji zajęć w sposób nie powodujący 

niszczenia (dewastacji) pomieszczeń i ich wyposażenia. 

6. Podmiotom uprawnionym do korzystania z hali zaleca się: zamykać szatnie oraz dostęp do nich. 

W ramach wynajmu hali nie są udostępniane prysznice. 

7. Uczestnicy zajęć mogą korzystać wyłącznie z pomieszczeń (boisk) dla nich wyznaczonych. 

8. Zespół Szkół nie udostępnia do wynajmu sprzętu sportowego innego niż zamontowany na stałe 

na płycie boiska. 

9. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 

1) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć; 

2) utrzymania czystości w obiekcie ze  szczególną dbałością o nawierzchnię tarketową hali; 

3) racjonalnego, uwzględniającego aktualne potrzeby użytkowników hali i porę dnia korzystanie 

z oświetlenia elektrycznego hali. 

10. Na terenie hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględnie 

podporządkowanie się poleceniom personelu obiektów sportowych i prowadzącego zajęcia. 

§ 5. 1. Zabrania się wnoszenia na halę sportową:  

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów      

pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem; 

2) jedzenia i picia, poza napojami niezbędnymi do przeprowadzenia zajęć; 

3) środków odurzających lub substancji psychotropowych; 

4) puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału. 

2. Ponadto zakazuje się: 

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

odurzających; 

2) wchodzić na płytę hali bez zezwolenia prowadzącego zajęcia; 

3) uprawiania ćwiczeń w stroju niesportowym; 

4) korzystania z innego sprzętu niż niezbędny do realizacji zajęć; 



5) wnoszenia i używania sprzętu niesportowego; 

6) wprowadzać na teren hali zwierząt. 

§ 6. 1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane 

z terenu hali sportowej.  

2. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym Regulaminem 

i przestrzegania go. 

3. Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor Zespołu Szkół. 

§ 7. 1. W celu prawidłowego realizowania priorytetów korzystania z hali sportowej określonych 

Regulaminem, zainteresowane szkoły, uczniowskie kluby sportowe i zorganizowane grupy pragnące 

dokonać rezerwacji wynajmu hali na kolejny rok, powinny złożyć swoje podania wraz z wykazem 

wszystkich terminów, najpóźniej do 15 września – szkoły i pozostali do 30 września każdego roku, 

Dyrektorowi Zespołu Szkół.  

2. Grupy nie zgłoszone korzystać będą z hali w terminach nie zarezerwowanych. 

§ 8. Cennik wynajmu hali sportowej:  

1) gminne kluby, związki sportowe prowadzące zajęcia z dziećmi i młodzieżą – bezpłatnie;  

2) kluby, związki, organizacje sportowe spoza terenu gminy Łubnice - 200,00 zł brutto za 1 godzinę;  

3) osoby indywidualne – zorganizowane w grupy z tzw. liderem, instytucje, zakłady organizacje - 

200,00 zł brutto za 1 godzinę;  

4) młodzieżowe gminne rozgrywki ligowe międzyszkolne – bezpłatnie;  

5) mecze, turnieje i inne imprezy sportowe dla klubów, związków, organizacji sportowych z terenu 

gminy Łubnice - bezpłatnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Dzietrzkowice, dnia……………………………… 

……………………………………………………. 

                           imię i nazwisko 

 

 

…………………………………………………. 

                       adres i numer telefony 

 

                                                                        Wniosek 

 

                                                                          Dyrektor  Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach 

 

Proszę o wynajęcie  Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Dzietrzkowicach, dla grupy  

…………………………………………………………………………………………………. 

                                                      określić rodzaj grupy  

na zajęcia ………………………………………………………………………………………. 

                                                                                  określić rodzaj zajęć 

grupę reprezentuje i personalnie ponosi odpowiedzialność za jej  zachowanie ………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

                                                            imię i nazwisko kierownika grupy, adres i numer telefony 

Prosimy o udostepnienie hali w następujących terminach: 

/harmonogram zajęć/ 

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

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

                                                określenie terminów, dat, dni tygodnia i godzin oraz wskazanie dat krańcowych 

Wniosek dotyczy wynajmu  – hali głównej/areny wraz z trybunami, szatni, toalet. 

Ponieważ należymy do : 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

Określenie  rodzaju grupy lub rodzaju rozgrywek z podanych poniżej: 

   1)gminny klub, związek sportowy prowadzące zajęcia z dziećmi i młodzieżą;  

2) klub, związki, organizacja sportowa spoza terenu gminy Łubnice;  



3) osoba indywidualna – grupy z tzw. liderem, instytucje, zakłady organizacje w tym działalność 

komercyjna;  

4) młodzieżowe gminne rozgrywki ligowe międzyszkolne;  

5) mecze, turnieje i inne imprezy sportowe dla klubów, związków, organizacji sportowych z terenu 

gminy Łubnice . 

Rozliczenie wynajmu odbędzie się w następujący sposób: 

*Bezpłatnie, 

*Płatnie, wpłata  na rzecz Gminy Łubnice na wskazany  w umowie nr konta bankowego           

w określonym terminie. 

 

 

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

                                                                                                                                              czytelny podpis wnioskodawcy 

 

*Właściwe podkreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         UMOWA NAJMU HALI SPORTOWEJ  W DZIETRZKOWICACH 

numer………….zawarta w dniu……………………………………………………………….      

na podstawie Uchwała nr XIX/127/2020 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 27 października 

2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z hali sportowej w Dzietrzkowicach, 

pomiędzy Gminą Łubnice reprezentowaną z upoważnienia Wójta Gminy Łubnice przez 

Dyrektorem Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach mgr Marka Lis jako wynajmującym a: 

 

 ………………………………………………………………………………………………... 

 

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

 

……………………………………………………………………………………………….. 

jako najemcą. 

 

§ 1. Rodzaj prowadzonych zajęć:  

 

…………………………………………………………........................................................... 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

§ 2. Termin prowadzenia zajęć: 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

§ 3. Rodzaj wynajmowanych pomieszczeń:  

      hala główna/arena wraz z trybunami, szatnia, toalety. 

 

§ 4. Określenie grupy i sposobu rozliczania: 

Grupa określona w § 8. Regulaminu korzystania z hali sportowej- Cennik wynajmu hali sportowej: 

poz: 

1) gminne kluby, związki sportowe prowadzące zajęcia z dziećmi i młodzieżą – bezpłatnie;   

4) młodzieżowe gminne rozgrywki ligowe międzyszkolne – bezpłatnie;  

5) mecze, turnieje i inne imprezy sportowe dla klubów, związków, organizacji sportowych z terenu 

gminy Łubnice - bezpłatnie. 

Rozliczenie bezpłatne. 

 

§ 5. Szczegółowe zasady korzystania z hali określa  § 4. regulaminu. 

 

 

 

……………………………………..                                                ………………………………… 

       podpis wynajmującego                                                                                                                                   podpis najemcy  

         



 UMOWA NAJMU HALI SPORTOWEJ  W DZIETRZKOWICACH 

numer………….zawarta w dniu……………………………………………………………….      

na podstawie Uchwała nr XIX/127/2020 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 27 października 

2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z hali sportowej w Dzietrzkowicach, 

pomiędzy Gminą Łubnice reprezentowaną z upoważnienia Wójta Gminy Łubnice przez 

Dyrektorem Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach mgr Marka Lis jako wynajmującym a: 

 

 

 ………………………………………………………………………………………………... 

 

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

 

……………………………………………………………………………………………….. 

jako najemcą. 

 

§ 1. Rodzaj prowadzonych zajęć:  

 

………………………………………………………….......................................................... 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

§ 2. Termin prowadzenia zajęć: 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

§ 3. Rodzaj wynajmowanych pomieszczeń: 

      hala główna/arena wraz z trybunami, szatnia, toalety. 

 

§ 4 . Określenie grupy i sposobu rozliczania: 

Grupa określona w § 8. Regulaminu korzystania z hali sportowej- Cennik wynajmu hali sportowej: 

poz: 

2) kluby, związki, organizacje sportowe spoza terenu gminy Łubnice - 200,00 zł brutto za 1 godzinę;  

3) osoby indywidualne – zorganizowane w grupy z tzw. liderem, instytucje, zakłady organizacje - 

200,00 zł brutto za 1 godzinę;  

Rozliczenie płatne.  

 

§ 5. Szczegółowe zasady korzystania z hali określa  § 4. regulaminu. 

 

 

 

……………………………………..                                                ………………………………… 

       podpis wynajmującego                                                                                                                                podpis najemcy 

 



 

                                                                                                 Dzietrzkowice, dnia……………………………… 

……………………………………………………. 

                           imię i nazwisko 

 

 

…………………………………………………. 

                       adres i numer telefony 

 

                             

 

                                                                                  OŚWIADCZENIE 

 

 

     Niniejszym oświadczam, że znany jest mi regulamin korzystania z hali sportowej                

w Dzietrzkowicach. Zobowiązuję się, wraz z podległą mi  grupa do przestrzegania zawartych 

w nim   postanowień. 

 

 

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

                                                                                                                                                                          data i podpis 

 

 

 

     Niniejszym oświadczam, że znane mi są aktualne wytyczne epidemiczne  GIS i MZ 

dotyczące korzystania z zamkniętych obiektów sportowych. Zobowiązuję się, wraz z podległą 

mi  grupą do przestrzegania  zawartych w nich postanowień.. 

 

 

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

                                                                                                                                                                          data i podpis 

 

 

 

 



   
 

                                                                                                 Dzietrzkowice, dnia……………………………… 

……………………………………………………. 

               imię i nazwisko/nazwa organizacji 

 

 

…………………………………………………. 

                       adres i numer telefony 

 

                             

 

                                                                                  OŚWIADCZENIA 

 

      Niniejszym oświadczam, że znany jest mi regulamin korzystania z hali sportowej                           

w Dzietrzkowicach. Zobowiązuję się, wraz z podległą mi  grupa do przestrzegania zawartych 

w nim   postanowień. 

 

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

                                                                                                                                                                          data i podpis 

 

     Niniejszym oświadczam, że impreza określona we wniosku z dnia ……………………….. 

nie jest impreza masową w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r o bezpieczeństwie imprez 

masowych. /Dz.U. z 2009 r., poz.2171 a tym samym nie wymaga dodatkowych pozwoleń. 

Oświadczam również , że znane mi są wymiary powierzchni areny hali /680 m2/ i przepisy 

dotyczące ilości osób mogących przebywać jednocześnie na w/w  powierzchni. 

Znam i zobowiązuję się przestrzegać  wytyczne epidemiczne / na dzień organizacji imprezy/ 

GIS i MZ dotyczące korzystania z zamkniętych obiektów sportowych w związku z trwająca 

pandemią covid 19..  

 

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

                                                                                                                                                                          data i podpis 

      

 

 

     

 

 



               HARMONOGRAM WYKORZYSTANIA HALI SPORTOWEJ 

                    PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W DZIETRZKOWICACH 

                                                            2021/2022                                        

 

 

Lp. 

 

 

 

Dzień tygodnia 

Opiekun sali   

 

Godzina i rodzaj zajęć. 

 

Odpowiedzialni 

za grupy  

 

1. 

 

 

Poniedziałek 

 

Pani Aneta 

Jasiak 

 

16.00-18.00 piłka nożna juniorzy  

 

18.00 – 20.00 Mażoretki Fitnes 

20.00-21.00 piłka nożna juniorzy  

 

 

Rafał Niedźwiecki 

 

Anna Biesiadecka 

 

Rafał Niedźwiecki 

 

2. 

 

 

 

Wtorek 

Pani Aneta 

Jasiak 

 

 

18.00-21.00 SOKÓŁ Dzietrzkowice 

siatkówka 

 

 

Adam Olek 

K. Kaczor 

S. Wesoły 

 

3. 

 

 

 

Środa 

Pani Aneta 

Jasiak 

 

15.45-17.15 SKS Dzietrzkowice 

17.30-19.00 zajęcia z improwizacji 

tanecznej 

19.00-21.00 ZRYW Wójcin piłka nożna 

 

I.Olek - Faryś 

A. Zaremba 

 

Michał Piasta 

Tomasz Pawlik 

 

4. 

 

 

 

Czwartek 

Pani Aneta 

Jasiak 

 

 

 

17.30 – 20.00 Mażoretki Fitnes 

 

 

 

Anna Biesiadecka 

 

5. 

 

 

 

Piątek 

Pani Aneta 

Jasiak 

 

13.30-15.10 SKS Dzietrzkowice 

 

18.00-21.00 SOKÓŁ Dzietrzkowice 

siatkówka 

 

I.Olek - Faryś 

 

Adam Olek 

K. Kaczor 

S. Wesoły 

 

 

 

Zajęcia poza harmonogramem:  

1. 11.09.2021 sobota, zajęcia z inscenizacji teatralno – ruchowej A. Zaremba 

2. 18.09.2021 sobota zajęcia z inscenizacji teatralno – ruchowej A. Zaremba 

3. 10 grudnia  2021 piątek, rezerwacja Stowarzyszenie-Orkiestra Dęta Dzietrzkowice/ 

4.  10 – 12 grudnia 2021 /piątek, sobota niedziela/rezerwacja Stowarzyszenie-Orkiestra 

Dęta Dzietrzkowice 


