
REGULAMIN HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ 

„TRAPEZ” im. Zbigniewa Białasa 

przy ulicy Zygmunta Starego 1 w Lesznie 

1. Hala Widowiskowo-Sportowa jest obiektem stanowiącym własność Miasta Leszna, będąca w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Lesznie. 

2. Hala jest miejscem organizowania wydarzeń, akcji społecznych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, jak również konferencji, 

wystaw, targów, sympozjów naukowych, w tym również imprez masowych podlegającym rygorom ustawy z dnia 26 maja 2017r.  

o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017r. poz. 1160) i innych przedsięwzięć.  

3. Zajęcia grup szkolnych korzystających z Hali muszą odbywać się w obecności nauczyciela – opiekuna grupy, natomiast zajęcia realizowane 

przez kluby sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera. 

4. Warunkiem korzystania z obiektu podczas zajęć sportowych jest posiadanie odpowiedniego stroju i czystego zmiennego obuwia sportowego. 

5. Przeprowadzanie treningów odbywa się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem wykorzystania hali sportowej zatwierdzonym przez 

Dyrektora MOSiR-u. 

 Klucze od szatni pobiera przed treningiem i zdaje po treningu trener, opiekun grupy lub osoba przez nich upoważniona  

za pokwitowaniem u gospodarza obiektu,  

 Gospodarz obiektu, w przypadku zagubienia pobranych kluczy lub dewastacji pomieszczeń, albo dewastacji ich wyposażenia, spisuje 

na tę okoliczność stosowny protokół. Protokół ten  musi być podpisany przez osobę, która pobierała klucz od pomieszczeń hali 

sportowej. 

6. Najemca, uczestnicy imprez oraz inne osoby przebywające na terenie Obiektu są bezwzględnie zobowiązane do przestrzegania postanowień 

niniejszego Regulaminu, Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Hali Trapez, a Najemca oraz uczestnicy imprez masowych dodatkowo 

zobowiązani są do przestrzegania ustawy o bezpieczeństwie wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy. 

7. Warunkiem zapewnienia porządku bezpieczeństwa osób przebywających na Hali Trapez jest respektowanie postanowień zawartych  

w niniejszym Regulaminie wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tejże ustawy. 

8. Wejście na teren hali Trapez jest równoznaczne z akceptacją obowiązujących Regulaminów i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

9. Zawarcie umowy na najem Hali na organizację imprezy masowej w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych może nastąpić 

po przedłożeniu pozytywnej decyzji Prezydenta Miasta - Leszna oraz zaakceptowaniu Regulaminu obowiązującego w Hali Widowiskowo - 

Sportowej. 

10. Postanowienia zawarte w Regulaminie nie zastępują postanowień umów najmu lub innych umów dotyczących udostępniania pomieszczeń  

i powierzchni Obiektu, lecz mają charakter uzupełniający. W przypadku rozbieżności, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte 

w poszczególnych umowach. 

11. Ilość osób przebywająca na obiekcie jest uzależniona od charakteru imprezy, wielkości sceny, scenografii i przepisów przeciwpożarowych. 

Ilość ta musi być uzgadniana przez organizatora z administratorem obiektu w zawartej umowie. 

12. Obiekt jest wykonany w standardzie, który umożliwia uczestnikom imprezy bezpieczeństwo pod warunkiem użytkowania obiektu zgodnie  

z jego przeznaczeniem. 

13. Za pozostawienie bez opieki przedmioty na terenie Obiektu MOSiR nie ponosi odpowiedzialności. 

14. Zasady przebywania w Hali podczas imprez sportowych lub innych określa organizator. 

15. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia przedmiotu najmu przed uszkodzeniem względnie zniszczeniem oraz zobowiązany jest  

do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa najętego obiektu i przyległego terenu zgodnie z Ustawą z dnia 26 maja 2017r. o bezpieczeństwie 

imprez masowych (Dz. U. z 2017r. poz. 1160) a w szczególności poprzez  przestrzeganie niniejszego Regulaminu. 

16. Organizator odpowiedzialny jest za: 

 bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych przez występujące zespoły 

 stan połączeń urządzeń nagłaśniających, oświetleniowych itp. 

 montaż ramp oświetleniowych oraz innych konstrukcji i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, dokumentacją oraz innymi 

przepisami  

 zapewnienie drożności dróg ewakuacyjnych zewnętrznych jak i wewnątrz obiektu 

 zachowanie publiczności i eliminowanie wszelkich zachowań mogących być przyczyną zagrożeń 

17. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego: 

 w obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu 

 stosowane elementy scenograficzne i reklamowe muszą być  wykonane z materiałów trudno zapalnych potwierdzone atestami 

 miejsce i sposób ich montażu należy uzgodnić z gospodarzem obiektu 

 elementy scenograficzne i reklamy nie uzgodnione jak również usytuowane w nieodpowiednim miejscu i niezgodnie z przepisami   

przeciwpożarowymi, zostaną usunięte na koszt organizatora 

 pracownicy obsługi imprezy, służby ochroniarskie muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz 

zasady postępowania na wypadek pożaru  

 służby porządkowe muszą być przeszkolone na terenie hali przez uprawnioną osobę w zakresie: 1) zasad prowadzenia ewakuacji, 2) 

sposobu alarmowania straży pożarnej, 3) zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. 
18. Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U.  Nr 35 

z 1982r. poz. 230, z późn. zm. oraz postanowień Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tyton iowych 

( Dz.U. Nr 10 z 1996r. poz. 55 ), z późniejszymi zmianami Ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 81 z 2010r.) 

19. Zabrania się wnoszenia broni i innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, napojów 

alkoholowych u środków odurzających lub substancji psychotropowych.   

20. Organizator przejmuje odpowiedzialność za ewentualne nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie najmu obiektu. 

21. Organizator ponosi odpowiedzialność materialną za wynajęte pomieszczenia i znajdujące się w nich wyposażenie, zobowiązując się  

jednocześnie do pokrycia wszelkich strat powstałych w okresie korzystania z obiektu. 

22. Postanowienia zawarte w Regulaminie nie zastępują postanowień umów najmu lub innych umów dotyczących udostępniania sanitariatów  

i powierzchni Obiektu, lecz mają charakter uzupełniający. W przypadku rozbieżności, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte 

w poszczególnych umowach. 

23. MOSiR zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczanie informacji o zmianie na stronie 

internetowej. 

24. Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno e-mail: sekretariat@mosirleszno.pl,  

tel: 65 520 56 40; inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji jest Pan Michał Kopacz, kontakt: 

iodo@mosirleszno.pl tel, +48 65 520 56 40 

25. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora:  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64 – 100 Leszno, tel. 65 520 56 40, e-mail: sekretariat@mosirleszno.pl. 

26. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku. 

Zarządca Obiektu 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie 
 


