
REGULAMIN HALI SPORTOWEJ PRZY UL. GUBINOWSKIEJ 28/30 

OBOWIĄZUJĄCY W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 DO ODWOŁANIA 

 

1. Hala sportowa jest obiektem stanowiącym własność Miasta Stołecznego Warszawy - administrowanym przez Centrum Sportu Wilanów 

przy ul. Wiertniczej 26A w Warszawie, zwanym dalej halą. 

2. Hala jest czynna w tygodniu w godzinach 6:00-22:00. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany godzin otwarcia hali. 

3. Każda osoba korzystająca z hali zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego  regulaminu. 

4. Korzystanie z hali możliwe jest wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji i umieszczeniu danej grupy czy osób indywidualnych 

w harmonogramie Centrum Sportu Wilanów oraz dokonaniu opłaty zgodnie z cennikiem. Termin rezerwuje się mailowo pod adresem 

csw@wilanow.pl – czekając na informację zwrotną od pracownika Centrum Sportu Wilanów. Osoba dokonująca rezerwacji odpowiada 

za daną grupę. 

5. Rekomendowana jest płatność przelewem lub kartą. 

6. Rezerwacja zostaje anulowana jeśli grupa nie potwierdzi obecności na miejscu w wyznaczonym czasie tj. 5 minut przed zajęciami. 

7. Na hali sportowej może uczestniczyć w zajęciach sportowych nie więcej niż 250 osób, w czasie ustalonym w harmonogramie przez 

Centrum Sportu Wilanów. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z hali tylko pod opieką osoby dorosłej.  

8. Pomiędzy grupami następuje dezynfekcja rąk oraz dezynfekcja sprzętu i wyposażenia hali sportowej. 

9. Na terenie obiektu Centrum Sportu Wilanów obowiązuje weryfikacja uczestników poprzez zgłoszenie do pracownika Centrum Sportu 

Wilanów osób wchodzących na obiekt. Punkt obsługi znajduje się  przed budynkiem Centrum Sportu Wilanów. 

10. Przebywanie i korzystanie wyłącznie z terenu sportowego dopuszczonego do użytkowania za zgodą pracownika Centrum Sportu 

Wilanów. 

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa: 

• korzystający z hali zobowiązani są wchodząc i wychodząc do dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnego dozownika 

płynów do dezynfekcji, 

• osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek przebywania w zakryciu twarzy (nie dotyczy osób, będących na płycie hali), 

• podczas korzystania z hali i pozostałej części obiektu Centrum Sportu Wilanów obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu 

między korzystającymi z obiektu – minimum 1,5 m 

• wszystkie osoby będące na terenie Obiektu zobowiązane są do stosowania się do zaleceń pracownika Centrum Sportu Wilanów. 

12. Użytkownicy korzystają z hali na własną odpowiedzialność. 

13. W obiekcie Centrum Sportu Wilanów wszyscy poruszają się po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych. 

14. Grupy zorganizowane mogą korzystać wyłącznie z własnego sprzętu sportowego, który przed zajęciami zostaje zdezynfekowany. 

15. Korzystający z hali zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracownika Centrum Sportu Wilanów.  

16. Wszystkie wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać administratorowi obiektu. Za szkody materialne powstałe wskutek 

nieprawidłowego korzystania z obiektu, jego urządzeń i sprzętu odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich ich 

opiekunowie lub rodzice. 

17. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom hali zabrania się: 

• używania butów nieprzystosowanych do danej nawierzchni, 

• wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem hali, np./rower, hulajnoga, deskorolka, rolki itp., 

• niszczenie urządzeń sportowych i płyty hali, 

• korzystać z urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali sportowej, 

• biegać po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzać zagrożenia dla siebie i innych, 

• otwierać okien na hali, 

• palenia tytoniu i spożywania alkoholu lub innych używek, 

• przebywania osobom będących po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, 

• zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

• rozniecania ognia, 

• wnoszenia instrumentów wytwarzających hałas napędem mechanicznym, 

• zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

• wnoszenia na halę wszelkich niebezpiecznych przedmiotów (wszelkiego rodzaju broni, przedmiotów mogących służyć jako broń lub 

pociski, substancji żrących - szkodliwych dla zdrowia ludzi, butelek szklanych, fajerwerków, petard, świec dymnych, przedmiotów 

pirotechnicznych, itp.), 

• korzystania z hali bez wymaganej zgody i potwierdzonej rezerwacji. 

18. Na widowni może być zajęte do 50% miejsc. Korzystającym z widowni hali zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających 

bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności: 

• rzucania na parkiet jakichkolwiek przedmiotów, 

• przechodzenia przez barierki na widowni. 

19. W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 administrator ma prawo 

usunąć korzystających z terenu obiektu, a ponadto anulować rezerwację do końca 2020 roku. 

20. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu należy zgłaszać do administratora: tel. (22) 885 00 60 w.100 lub na adres csw@wilanow.pl 

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy. 

22. Ważne telefony przeciw epidemiologiczne: 

• WSSE W WARSZAWIE 22 620 37 19 w.500 lub 502 171 171  

• INFOLINIA NFZ 800 190 590 

• POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA 606 108 040 
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