
 ZARZĄDZENIE Nr 20/2020 

Wójta Gminy Lubiewo 

z dnia 5 marca 2020 r. 

 

 

w sprawie: regulaminu korzystania i wynajmu oraz wysokości opłat za wynajem sali sportowej 

w Lubiewie i w Bysławiu, siłowni, stołów bilardowych oraz sali korekcyjnej w Bysławiu. 

 

 

Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

((Dz.U. z 2019 r. poz. 506))  

zarządzam, co następuje:  

 

§ 1 

Wprowadzić regulamin korzystania i wynajmu sali sportowej, przy Szkole Podstawowej w Lubiewie 

i w  Bysławiu - Załącznik nr 1 

 

§ 2 

Wprowadzić regulamin korzystania sali do gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej w Bysławiu 

– Załącznik nr 2  

 

§ 3 

Wprowadzić regulamin korzystania z siłowni w Szkole Podstawowej w Bysławiu - Załącznik nr 3 

 

§ 4 

Wprowadzić regulamin korzystania i wynajmu stołów bilardowych  w Szkole Podstawowej w  

Bysławiu - Załącznik nr 4 

 

§ 5 

Ustalić stawki za korzystanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Lubiewie. 

 - Załącznik nr 5 

 

§ 6 

Ustalić stawki za korzystanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bysławiu, ze stołów 

bilardowych oraz siłowni i sali korekcyjnej w Szkole Podstawowej w Bysławiu. -  Załącznik nr 6 

 

§ 7 

Traci moc Zarządzenie Nr 91/2019 z dnia 31 października 2019r. 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 marca 2020r. 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  20/2020  

 

REGULAMIN DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH  

Z SAL SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIEWO.  

1. Właścicielem sali sportowej jest Gmina Lubiewo, ul. Hallera 9,  89-526 Lubiewo, a jego 

administratorem są: Szkoła Podstawowa w Lubiewie, ul. Wojska Polskiego 16, 89-526 

Lubiewo oraz Szkoła Podstawowa w Bysławiu, ul. Kwiatowa 9, 89-510 Bysław. 

2. Sala sportowa jest obiektem do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych i organizacji 

imprez sportowych oraz zajęć szkolnych. 

 

3. Warunkiem korzystania z sali jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego 

regulaminu.  

4. Korzystanie z sali odbywa się według ustalonego harmonogramu po wniesieniu opłaty, 

zgodnie z cennikiem. 

5. Osoby korzystające z obiektów oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 

a. punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć, 

b. utrzymanie czystości i porządku na terenie sali sportowej, szatni i 

pomieszczeniach sanitarnych, 

c. zabezpieczenia osobistego mienia wartościowego we własnym zakresie, 

d. przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych, 

e. podporządkowania się poleceniom opiekuna sali lub pracowników obsługi. 

6. Kierownictwo, a także wyznaczony opiekun obiektu mają prawo kontrolować 

przestrzeganie porządku w obiekcie. 

7. Grupy dziecięce i młodzieżowe mogą korzystać z szatni i uczestniczyć  

w zajęciach sportowych wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna 

odpowiedzialnego za ich zachowanie.  

8. Na sali obowiązuje strój sportowy i obuwie halowe z białą lub kauczukową podeszwą, 

względnie buty z oznaczeniem non marking. 

9. Osoby, które rozstawiają sprzęt sportowy zobowiązani są na zakończenie zajęć 

zdemontować urządzenia i odnieść je we właściwe miejsce.  

10. Otwieranie okien na sali w sezonie jesienno – zimowym dozwolone jest tylko pod 



warunkiem zamknięcia ich po zajęciach. Obowiązek ten spoczywa na wynajmującym 

salę, a nie na opiekunie.  

11. Przed przystąpieniem do zajęć wynajmujący obiekt powinien sprawdzić stan techniczny 

używanego sprzętu – usterki zgłosić niezwłocznie opiekunowi obiektu. 

12. Korzystający z obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za spowodowane szkody.  

13. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach kierownictwo lub opiekun 

obiektu nie odpowiada.  

14. Osoba pobierająca klucze odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni. 

15. Zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie sali sportowej. 

16. Zabrania się wchodzenia na salę sportową osobom, które spożywały alkohol czy środki 

odurzające dopełnienia tego punktu spoczywa na: opiekunie obiektu i osobach 

wynajmujących salę. Zakaz dotyczy całego obiektu włącznie z korytarzami i szatniami.  

17. Na terenie sali sportowej obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz wnoszenia 

materiałów łatwopalnych. 

18. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa korzystania z sali sportowej,  

a wypadku celowego niszczenia sprzętu lub obiektu poniosą odpowiedzialność 

materialną.   

19. Wypożyczenie sprzętu następuje w uzgodnieniu  z dyrektorem Szkoły Podstawowej  

 w Lubiewie i w Bysławiu, natomiast piłek zgodnie z cennikiem.  

20. Obiekt wyposażony jest w apteczkę pierwszej pomocy. W przypadku wykorzystania 

wyposażenia apteczki prosi się o informację do opiekuna obiektu lub nauczycieli 

wychowania fizycznego. 

21. Wynajmujący są zobowiązani do zgłoszenia kierownictwu obiektu lub opiekunowi sali 

kontuzji (złamania kończyn, interwencje pogotowia ratunkowego itp.). 

22. Telefony alarmowe: 112 Alarmowy, 999 - Pogotowie Ratunkowe, 998 - Straż Pożarna, 

997 - Policja. Aparat telefoniczny znajduje się w sekretariacie szkoły. Apteczki 

medyczne znajdują się w pokoju nauczycielskim, w pokoju nauczycieli w-f oraz na sali 

sportowej.  

23. Korzystający z sali sportowej  przygotowuje się do zajęć tylko w pomieszczeniach  

do tego przystosowanych / szatniach /. Przebieranie się w sali sportowej, na korytarzu 

czy pod natryskami jest niedozwolone. 

24. Wstęp dla widzów na salę dozwolony jest tylko w czasie odbywających się imprez 

sportowych. 

25. Osobą odpowiedzialną za otworzenie i zamknięcie sali sportowej jest dany opiekun. 



26. Na salę do gimnastyki ćwiczący wchodzą bez biżuterii. Wszelkiego rodzaju 

niebezpieczne przedmioty takie jak: kolczyki, łańcuszki, zegarki pozostawia się 

depozycie u nauczyciela lub trenera.  

27. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sali sportowej tylko pod nadzorem osób 

posiadających kwalifikacje do prowadzenie zajęć sportowych, prawnych opiekunów lub 

osób upoważnionych pisemnie przez rodziców. 

28. Pierwszeństwo korzystania z sali sportowej przysługuje mieszkańcom gminy 

Lubiewo.  

29. Wynajem sali sportowej klubom sportowym, uczniowskim klubom sportowym, 

następuję poprzez wypełnienie załącznika nr 1 regulaminu – dokument jest ważny przez 

rok kalendarzowy.  

30. Wynajem sali sportowej pozostałym osobom, następuje poprzez wypełnienie załącznika 

Nr 2 do regulaminu, dokument jest ważny przez rok kalendarzowy.  

31. W celu rezerwacji obiektów na nowy rok kalendarzowy, osoba lub organizacja  

zobowiązana jest wypełnić załącznik 1 lub 2 w zależności od wynajmującego i 

przekazać opiekunowi sali.  

32. W dni powszednie salę w Bysławiu można wynająć od godz. 16:00 do 22:00, natomiast 

salę w Lubiewie  od godz. 15:00 do 22:00, sobotę i w niedzielę od godz. 7:00 do 22:00  

w obu salach.  

33. Rezerwacja sali sportowej na imprezy sportowe następuję poprzez wypełnienie 

załącznika nr 2  i przekazanie opiekunowi sali. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr  20/2020  

 

REGULAMIN SALI DO GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ  

 

1. Właścicielem sali sportowej jest Gmina Lubiewo, ul. Hallera 9,  89-526 Lubiewo, a 

jego administratorem są: Szkoła Podstawowa w Lubiewie, ul. Wojska Polskiego 16, 

89-526 Lubiewo oraz Szkoła Podstawowa w Bysławiu, ul. Kwiatowa 9, 89-510 

Bysław.  

2. Sala do gimnastyki korekcyjnej służy do specjalistycznych ćwiczeń korygujących wady 

postawy oraz prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych 

3. Warunkiem korzystania z sali jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego 

regulaminu.  

4. Korzystanie z sali odbywa się według ustalonego harmonogramu po wniesieniu opłaty, 

zgodnie z cennikiem. 

5. Osoby korzystające z obiektów oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 

a) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć, 

b) utrzymanie czystości i porządku na terenie sali sportowej, szatni i 

pomieszczeniach sanitarnych, 

c) zabezpieczenia osobistego mienia wartościowego we własnym zakresie, 

d) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych, 

e) podporządkowania się poleceniom opiekuna sali lub pracowników obsługi. 

6. Na sali obowiązuje strój sportowy i obuwie halowe z białą lub kauczukową podeszwą, 

względnie buty z oznaczeniem non marking. 

7. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając obuwie i ubranie w należytym 

porządku. W czasie przebywania młodzieży w sali do gimnastyki korekcyjnej szatnia 

powinna być zamknięta. Młodzież nie uczestnicząca czynnie nie może przebywać w 

czasie zajęć w szatni. 

8. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń, powinno odbywać 

się zgodnie z zaleceniem prowadzącego w sposób bezpieczny i z zapewnieniem 

odpowiedniej dbałości o sprzęt - wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń sali należy 

natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia. 

9. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko 

zgodnie z ich przeznaczeniem.  

 



10. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawić po zakończonych 

zajęciach w oznaczonych miejscach.  

11. Młodzież ćwicząca w sali do gimnastyki korekcyjnej zobowiązana jest przestrzegać 

poleceń nauczyciela lub trenera, dotyczących szczególnie: ładu, porządku, dyscypliny w 

czasie zajęć oraz po ich zakończeniu. 

12. Utrzymanie czystości sali do gimnastyki korekcyjnej, szatni, urządzeń i sprzętu oraz 

wietrzenie tych pomieszczeń stanowi podstawowy warunek z ich korzystania. 

13. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo 

ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel lub trener.  

14. Za zniszczenie sprzętu i wypadki wynikłe w czasie korzystania z sali do gimnastyki 

korekcyjnej odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 

15. Każdy wypadek lub inne zdarzenie natychmiast zgłaszane winno być nauczycielowi lub 

trenerowi. 

16. Na salę do gimnastyki korekcyjnej ćwiczący wchodzą bez biżuterii. Wszelkiego rodzaju 

niebezpieczne przedmioty takie jak: kolczyki, łańcuszki, zegarki pozostawia się 

depozycie u nauczyciela lub trenera. 

17. Stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali do gimnastyki 

korekcyjnej po uprzednim złożeniu wniosku.  

18. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sali sportowej tylko pod nadzorem osób 

posiadających kwalifikacje do prowadzenie zajęć sportowych, prawnych opiekunów lub 

osób upoważnionych pisemnie przez rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2020  

 

REGULAMIN SIŁOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ W BYSŁAWIU 

 

1. Każda osoba przebywająca na siłowni zobowiązana jest do zapoznania się 

 i przestrzegania regulaminu siłowni. 

2. Podczas zajęć szkolnych przebywanie i ćwiczenie na siłowni może odbywać się 

wyłącznie za zgodą i w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

3. Po zajęciach szkolnych korzystać z siłowni mogą osoby pełnoletnie, osoby które, nie 

ukończyły 18-stego roku życia w obecności opiekuna prawnego. 

4. Zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie siłowni. 

5. Zabrania się wchodzenia na siłownie, które spożywały alkohol czy środki odurzające 

dopełnienia tego punktu spoczywa na: opiekunie obiektu i osobach wynajmujących 

siłownię.  Zakaz dotyczy całego obiektu włącznie z korytarzami i szatnią. 

6. Na terenie siłowni obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz wnoszenia materiałów 

łatwopalnych. 

7. Na siłowni obowiązuje strój sportowy i czyste obuwie sportowe.  

8. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko 

zgodnie z ich przeznaczeniem. 

9. Osoba, która w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczuje zobowiązana jest 

natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić osobę sprawującą opiekę. 

10. Po zakończeniu ćwiczeń należy sprzątnąć i uporządkować sprzęt. 

11. Prosimy zachować czystość w pomieszczeniu i sprawność sprzętu sportowego. 

12. Wszystkie usterki sprzętu zgłaszać natychmiast osobie odpowiedzialnej za siłownię. 

13. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. 

14. W dni powszednie siłownię w Bysławiu można wynająć od godz. 16:00 do 22:00, 

 sobotę i w niedzielę od godz. 7:00 do 22:00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do Zarządzenia  20/2020 

 

 

REGULAMIN  KORZYSTANIA ZE STOŁU BILARDOWEGO  

1. Osoby korzystające ze stołu bilardowego zobowiązani są do przestrzegania niniejszego 

regulaminu. 

2. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i zażywania 

narkotyków. 

3. Osoba korzystająca ze stołu bilardowego odpowiedzialna jest za wszelkie szkody powstałe  

w wyniku ich niewłaściwego użytkowania lub celowego działania mającego na celu 

wyrządzenie szkód i zobowiązuje się do ich pokrycia w pełnej wysokości kosztów ich naprawy,  

w tym: 1.000 zł - uszkodzenie sukna i płyty powodujące konieczność jego wymiany (np. zalanie 

lub celowe uszkodzenie),  180 zł - uszkodzenie bili, 100 zł - uszkodzenie kija 

4. Osoby dopuszczające się do kradzieży lub niszczenia mienia na terenie sali będą obciążone 

finansowo za powstałe szkody. W przypadku osób niepełnoletnich, obciążeni będą rodzice lub 

prawni opiekunowie. 

5. Do korzystania ze sprzętu do gry uprawnione są osoby, które uiściły odpowiednią opłatę. 

6. Opłaty za korzystanie ze sprzętu pobierane są według obowiązującego cennika. 

7. Zobowiązuje się osoby korzystające z gry w bilarda do zgłoszenia opiekunowi obiektu 

jakiejkolwiek wady sprzętu zauważonej przed rozpoczęciem gry. 

8. Podczas gry użytkownicy sprzętu zobowiązani są zwracać uwagę na inne osoby, by nie 

spowodować wypadku. 

9. Zabrania się: 

Uderzenia bilami w trójkąt, uderzenia bilami w pojemnik na bile, uderzenia bil nieprawidłową 

częścią kija, wbijania bil poza stół, uderzenia bil podczas toczenia się, uderzenia bil przez 

więcej niż jedną osobę w jednej „akcji”, siadania na stołach bilardowych, spożywania posiłków 

lub napojów nad stołami bilardowymi, stawiania jakichkolwiek przedmiotów nie służących do 

gry na stołach bilardowych, wymachiwania kijami. 

10. Sprzęt do gry należy odłożyć na miejsce z którego został pobrany. 

11.Uznaje się, iż osoby korzystające z gry w bilarda  zapoznały się z niniejszym regulaminem 

i w pełni go akceptują. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  20/2020 

 

Cennik za korzystanie sali sportowej w Lubiewie 
STAWKI OPŁAT  

§ 1 

 

Lp.  Rodzaj wynajmu Netto/ 

 1 godz. 

Stawka 

VAT 

23% 

Brutto 

/1 godz. 

1  Dla  osób dorosłych (wiek 

powyżej 18 lat)    

4,07 zł  

od osoby  

za godz. 

0,93 zł 5,00 zł  

od osoby  

za godz. 

2  Dla UKS, klubów, organizacji 

sportowych   

12,20 zł 2,80 zł 15,00 zł 

3  Dla uczniów szkół średnich, 

studentów (posiadających ważną 

legitymację do okazania) 

14,63 zł 3,37 zł 16,00 zł 

4  Dla firm prowadzących 

komercyjną działalność sportowo 

- rekreacyjną:  

 

- prowadzenie zajęć dla dzieci i 

młodzieży do lat 16-stu  

 

 

 

 

 

7,32 zł 

 

 

 

 

1,68 zł 

 

 

 

 

9,00 zł 

- prowadzenie zajęć dla osób 

powyżej 16-stu lat  

 

13,01 zł 

 

2,99 zł 

 

16,00 zł 

5  Dla grupy  12 osób i więcej  (wiek 

powyżej 18 lat) niezrzeszonych w 

klubie  

 

12,20 zł 

 

2,80 zł  

 

15,00 zł  

6  Wynajem sali sportowej przez 

osoby, organizacje lub instytucję 

na organizację imprez sportowych  

 

60,16 zł 13,84 zł 74,00 zł  za 

pierwszą 

godzinę, 

 za każdą 

kolejną godzinę 

12,00 zł brutto. 

7  Wynajem sali sportowej na 

organizację imprez innych niż 

sportowe   

 

101,63 zł 23,37 zł 125,00 zł za 

pierwszą 

godzinę, 

 za każda 

kolejną 60,00 zł 



 

 

 

 

§ 2 

 

Dla członków Kół Emerytów, Rencistów i Inwalidów – grupa powyżej 8 osób, oraz dzieci  

i młodzież do 18 roku życia nie zrzeszona w klubie stosuje się całkowite zwolnienie z opłat.  

 

§ 3 

 

Dla klubów sportowych, UKS, organizacji  mających siedzibę na terenie gminy, których celem 

statutowym jest „upowszechnianie kultury fizycznej” stosuję się 90% ulgi w opłatach.   

 

 

§ 3 

Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z sali sportowej. 

Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa wyżej  jest 

legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  Jednorazowo za wynajem piłek tj. 

piłka do nożnej, ręcznej, 

koszykówki, siatkówki,   

- kpl. do tenisa stołowego  

(2 rakietki, 2 piłeczki) itp. 

3,25 zł szt./kpl. 0,75 zł 4,00 zł szt./kpl. 



Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr  20/2020 

Cennik  za korzystanie z  siłowni, sali do gimnastyki korekcyjnej  

oraz sali sportowej w Bysławiu: 

§ 1 

STAWKI OPŁAT  

 

BILARD 

Lp.  Rodzaj wynajmu  Netto/ 1 godz.  Stawka VAT  

23% 

Brutto 

/1 godz. 

1.  Za korzystanie ze stołu 

bilardowego 

( 1 godzina zegarowa) 

4,88 zł 1,12 zł  6,00 zł 

2.  karnet miesięczny  

10 godzin do wykorzystania 

przez okres 30 dni) 

32,52 7,48 zł 40,00 zł 

 

SIŁOWNIA  

Lp.  Rodzaj wynajmu  Netto/ 1 godz.  Stawka VAT  

23% 

Brutto 

/1 godz. 

3.  Za korzystanie z siłowni  

( 1 godzina zegarowa) 

4,07 zł 0,93 zł  5,00 zł 

4.  Za korzystanie z siłowni 

(karnet miesięczny imienny - 

16 godzin do wykorzystania 

przez okres 30 dni) 

28,46 zł 6,54 zł 35,00 zł 

 

SALA KOREKCYJNA W BYSŁAWIU 

Lp.  Rodzaj wynajmu  Netto/ 1 godz.  Stawka VAT  

23% 

Brutto 

/1 godz. 

1  Dla grupy osób dorosłych 

(wiek powyżej 18 lat) 

składającej się do 6 osób  

9,76 zł 2,24 zł 12,00 

2  Dla grupy osób dorosłych 

(wiek powyżej 18 lat)  

składającej się powyżej 6  

14,63 zł 3,37 zł 18,00 zł 

3  Dla UKS, klubów, 

organizacji sportowych   

12,20 zł 2,80 zł 15,00 zł 



 

SALA SPORTOWA W BYSŁAWIU 

 

Lp.  Rodzaj wynajmu  Netto 

/ 1 godz. 

Stawka VAT 

23% 

Brutto 

/1 godz. 

1.  

 

 

 

Dla osób dorosłych (wiek 

powyżej 18 lat)    

5,69zł  

od osoby za 

godz. 

1,31 zł 7,00 zł od 

osoby za godz. 

2.  Dla UKS, klubów, 

organizacji sportowych   

12,20 zł 2,80 zł 15,00 zł 

3.  Dla uczniów  szkół średnich, 

studentów (posiadających 

ważną legitymację do 

okazania) 

14,63 zł 3,37 zł 18,00 zł 

4.  Dla firm prowadzących 

komercyjną działalność 

sportowo - rekreacyjną:  

• prowadzenie 

treningów dla dzieci i 

młodzieży do lat 16-

stu  

 

 

 

 

8,13 zł 

 

 

 

1,87 zł 

 

 

 

 

 

10,00 zł 

 

13,82 zł 

 

3,18 zł 

 

17,00 zł 

4  Dla firm prowadzących 

komercyjną działalność 

sportowo - rekreacyjną:  

 

- prowadzenie zajęć z 

zakresu gimnastyki 

korekcyjnej  dla dzieci i 

młodzieży do lat 16-stu  

 

 

 

 

6,50 zł 

 

 

 

 

1,50 zł 

 

 

 

 

 

 

 

8,00 zł 

 

 

 

- prowadzenie innych 

zajęć  dla dzieci i 

młodzieży do lat 16 - stu 

 

- prowadzenie zajęć dla 

osób powyżej 16-stu lat  

 

 

16,26 zł 

 

 

 

24,39 zł 

 

 

 

3,74 zł 

 

 

 

5,61 zł  

 

20,00 zł 

 

 

 

30,00 zł  



• prowadzenie 

treningów dla osób 

powyżej 16-stu lat  

5.  Dla grupy  powyżej 7 osób 

(wiek powyżej 18 lat) 

niezrzeszonych w klubie  

 

24,39 zł 

 

5,61 zł  

 

30,00 zł  

6.  Wynajem sali sportowej przez 

osoby, organizacje lub 

instytucje  na organizację 

imprez sportowych  

81,30 zł 18,70 zł – 100,00 zł   

do 5 godzin, za 

każdą kolejną 

godzinę 18,00 

7.  Wynajem sali sportowej na 

organizację  imprez innych,  

niż sportowe. 

 

178,86 zł 41,14 zł 

 

 

220,00 zł  

za pierwszą 

godzinę, za 

każdą kolejną – 

60,00 zł 

8.  Jednorazowo za wynajem piłek 

tj. piłka do nożnej, ręcznej, 

koszykówki, siatkówki, 

komplet do tenisa stołowego 

dla osób dorosłych  ( 2 

rakietki, 2 piłeczki) itp. 

3,25 zł szt./kpl. 0,75 zł 4,00 zł szt./kpl. 

 

§ 2 

Dla członków Kół Emerytów, Rencistów i Inwalidów – grupa powyżej 8 osób, oraz dzieci  

i młodzież do 18 roku życia nie zrzeszona w klubie stosuje się całkowite zwolnienie z opłat.  

 

§ 3 

Dla klubów sportowych, UKS, organizacji  mających siedzibę na terenie gminy, których 

celem statutowym jest „upowszechnianie kultury fizycznej” stosuję się 90% ulgi  

w opłatach. 

§ 4 

Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z sali sportowej. 

Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa wyżej  jest 

legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

 

……………………………………..                …………, dnia …………………………… 

……………………………………..    Pan/Pani 

……………………………………..    Dyrektor 

(wnioskodawca)       ………………………… 

 

 

WNIOSEK O WYNAJEM OBIEKTÓW SPORTOWYCH  

Proszę o wynajem  

1. sali sportowej* 

2. siłowni* 

3. sali korekcyjnej * 

4. stołu bilardowego* 

*niepotrzebne skreślić 

w celu ………………………………………………………………………………….(organizacji imprez, zajęć 

sportowych, inne)  

Grupa: 

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

……………………….. 

(typ grupy: drużyna piłkarska- Liga Gminna, UKS, mieszkańcy gminy, osoby spoza gminy Lubiewo, 

inne………………) 

Kierownik grupy -osoba odpowiedzialna za grupę: 

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

……………………….. 

(nazwisko i imię) 

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

……………………….. 

(aktualny adres zamieszkania) 

 

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

(PESEL)                                                  ( NIP) 

 

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

.………………………………………………………… 

(numer telefonu kontaktowego)      (numer dowodu osobistego) 

 

Rodzaj zajęć: 

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

……………………….. 

(określić rodzaj: np. treningi piłki nożnej, zajęcia sportowo – rekreacyjne, siatkówka, koszykówka, itp.) 



Rodzaj wypożyczonego sprzętu np.siatka, słupki itp.  

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

 

Termin wynajmu od ………………………………….. do ………………………………….. 

 

Dzień  Godziny  Ilość obecnych  Osoby 

dorosłe/młodzież/dzieci  

    

    

    

Czy posiadam apteczkę na zajęciach? ……………………………….. 

Dodatkowe informacje………………………………………………………………………………… 

 
W tabeli, wykaz osób wchodzących w skład Uczniowskiego Klubu Sportowego/KLUBU SPORTOWEGO, 

korzystających z sali sportowej.  

Ja niżej, podpisany oświadczam, że jestem członkiem KLUBU/UKS  …………………………………  i 

zapoznałem się zobowiązującym regulaminem i cennikiem wynajmu obiektów oraz 

zobowiązuje się do jego przestrzegania zarówno przepisów sanitarnych i p.poż. w 

czasie trwania zajęć. 

Lp. IMIĘ I NAZWISKO  Data 

urodzenia 

Data 

wstąpienia  

PODPIS  

     

     

     

     

     

     

Jednocześnie oświadczam, że: 

• zapoznałem się z obowiązującym regulaminem i cennikiem wynajmu obiektów. 

• zobowiązuje się do przestrzegania przepisów sanitarnych i p.poż. w czasie trwania 

zajęć. 

………………………………………..    

(podpis opiekuna podczas zajęć)    ………………………………………..    

(podpis Prezesa Klubu/UKS )   

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

            

……………………………………..                    …………, dnia …………………………… 

……………………………………..    Pan/Pani 

……………………………………..    Dyrektor 

(wnioskodawca)      ………………………… 

 

 

 

WNIOSEK O WYNAJEM OBIEKTÓW SPORTOWYCH  

Proszę o wynajem 

1. sali sportowej* 

2. siłowni* 

3. sali korekcyjnej*  

4. stołu bilardowego 

* niepotrzebne skreślić 

w celu ………………………………………………………………………………….(organizacji imprez, zajęć 

sportowych, inne)  

Grupa: 

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

……………………….. 

(typ grupy: drużyna piłkarska- Liga Gminna, UKS, mieszkańcy gminy, osoby spoza gminy Lubiewo, 

inne………………) 

Kierownik grupy -osoba odpowiedzialna za grupę/imprezę: 

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

……………………….. 

(nazwisko i imię) 

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

……………………….. 

(aktualny adres zamieszkania) 

 

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

(PESEL)                                                  ( NIP) 

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

.………………………………………………………… 

(numer telefonu kontaktowego)      (numer dowodu osobistego) 

 

Rodzaj zajęć: 

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

……………………….. 



(określić rodzaj: np. treningi piłki nożnej, zajęcia sportowo – rekreacyjne, siatkówka, koszykówka itp.) 

 

Rodzaj wypożyczonego sprzętu np.siatka, słupki itp. 

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

 

 

Termin wynajmu od ………………………………….. do ………………………………….. 

 

Dzień  Godziny  Ilość obecnych na sali  Osoby 

dorosłe/młodzież/dzieci  

    

    

    

 

 

Czy posiadam apteczkę na zajęciach? ……………………………….. 

Dodatkowe 

informacje……………………………………………………………………………………… 

 
            

       ………………………………………….. 

          

(podpis wnioskodawcy) 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

• zapoznałem się zobowiązującym regulaminem i cennikiem wynajmu obiektów. 

• zobowiązuje się do przestrzegania przepisów sanitarnych i p.poż. w czasie trwania 

zajęć. 

• zobowiązuję się do poinformowania uczestników zobowiązującym regulaminem sali.  

 

 

………………………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 

 


