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Zał. nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 137/11/15 z dnia 18.06.2015 r. 

 

REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW REKREACYJNO–SPORTOWYCH 

PWSZ W SULECHOWIE 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Obiekty sportowo-rekreacyjne  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (zwanej 

dalej - PWSZ) w Sulechowie stanowią: 

- sala gimnastyczna, 

- korty tenisowe,  

- boisko wielofunkcyjne, 

- boiska do siatkówki plażowej, 

- tory do mini golfa, 

- tory do gry w boulle, 

- siłownia w budynku Domu Studenta PWSZ przy ul. Prostej. 

2. Wszystkie wymienione w punkcie 1 obiekty stanowią własność PWSZ w Sulechowie. 

3. Nadzór nad obiektami sprawuje kierownik Studium Wychowania Fizycznego. 

4. Obiekty służą celom dydaktycznym oraz sportowo–rekreacyjnym. 

5. Obiekty mogą być udostępniane w godzinach 8:00 – 21:30. 

6. Obiekty są udostępniane: 

- studentom PWSZ w Sulechowie w ramach zajęć dydaktycznych, 

- członkom KU AZS PWSZ w ramach zajęć sekcji i zajęć indywidualnych, 

- innym osobom lub organizacjom. 

7. Studenci oraz sekcje sportowo–rekreacyjne KU AZS korzystają z obiektów 

nieodpłatnie zgodnie z harmonogramem zajęć dydaktycznych i zajęć sekcji.                         

Inne osoby i organizacje korzystają z obiektów zgodnie z warunkami korzystania                 

z obiektów przez osoby spoza Uczelni. 

8. Wszystkie osoby korzystające z obiektów sportowo-rekreacyjnych zobowiązane są do 

ścisłego przestrzegania przepisów BHP oraz p. pożarowych. 

9. Zajęcia grup sportowych mogą odbywać się wyłącznie pod nadzorem nauczyciela, 

trenera, instruktora lub osoby upoważnionej. 
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10. Osoby przebywające na terenie obiektów są zobowiązane do przestrzegania 

postanowień regulaminów porządkowych obowiązujących w sali gimnastycznej, 

siłowni i na boiskach otwartych. 

11. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń do ćwiczeń powinno odbywać się 

zgodnie z zaleceniami osoby prowadzącej zajęcia sportowe w sposób bezpieczny,                  

z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o bezpieczeństwo ćwiczących oraz o stan 

sprzętu. 

12. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko                   

i wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. 

13. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy po zakończonych zajęciach należy 

odłożyć w określonych miejscach, wskazanych przez osobę prowadzącą zajęcia lub 

inną osobę upoważnioną. 

14. Za zniszczenie sprzętu lub szkody powstałe na terenie obiektów sportowo-

rekreacyjnych PWSZ odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która je 

spowodowała. 

15. Obiekty są monitorowane. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy 

niniejszego regulaminu mogą być usunięte z terenu obiektu, niezależnie od 

ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.  

 

II. Warunki i zasady korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych PWSZ. 

1. Wszystkie obiekty sportowo-rekreacyjne mogą być udostępniane innym osobom          

i organizacjom po uzgodnieniu z kierownikiem SWF warunków i  terminów zajęć.   

2. Osoba nadzorująca zajęcia przedstawia kierownikowi SWF listę uczestników 

i uzgadnia terminy korzystania z obiektów. 

3. Po uzgodnieniu terminów, zapoznaniu się z Regulaminem oraz wniesieniu 

stosownych opłat opiekun grupy zostaje upoważniony do pobrania kluczy i wstępu na 

obiekty. 

4. Klucze do sali gimnastycznej i obiektów otwartych  wydawane są w portierni budynku 

B i udostępniane zgodnie z przyjętymi w Uczelni zasadami. Wstęp do siłowni odbywa 

się zgodnie z zasadami obowiązującymi w DS. Klucze do siłowni wydawane są w 

portierni DS.  

5. Inne osoby lub organizacje mogą odpłatnie korzystać z zespołu boisk zgodnie 

z zasadami zawartymi w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 60/03/07 wraz z 

późniejszymi zmianami. 
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6. Załącznik znajduje się w sekretariacie SWF, w portierni budynku B i DS oraz na 

stronie internetowej SWF PWSZ w Sulechowie. 

7. Członkowie KU AZS PWSZ w Sulechowie są upoważnieni do nieodpłatnego 

korzystania z obiektów sportowo–rekreacyjnych w wymiarze określonym                            

w Cenniku korzystania z obiektów sportowo rekreacyjnych PWSZ, zawartym w Zał.   

nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 60/03/07 wraz z późniejszymi zmianami. 

8. Nadzór nad ustaleniem terminów korzystania z obiektów sprawuje kierownik Studium 

Wychowania Fizycznego. 

 

 

REKTOR   

PWSZ w SULECHOWIE 


