
Podstawowe informacje dot. rezerwacji hali sportowej i sali gimnastycznej.

1. Osoba lub podmiot /klub sportowy, stowarzyszenie, firma itp./ co najmniej na 7 dni roboczych
przed  planowanym  terminem  najmu  kieruje  do  dyrektora  „Szkoły  Podstawowej  Sportowej
z  Oddziałami  Mistrzostwa Sportowego nr  8  w Oświęcimiu”  pismo/wniosek ws rezerwacji  hali
sportowej lub sali gimnastycznej. Pismo wnioskujący składa w sekretariacie szkoły.

2. W piśmie/wniosku wnioskodawca zawiera następujące informacje:
 a/ w przypadku najmów długoterminowych:

 imię i nazwisko lub nazwę i formę organizacyjną podmiotu wnioskującego,
 określenie rodzaju zajęć, 
 dokładny termin zajęć / dni tygodnia, godzina, częstotliwość, na jaki okres będzie zawarta

umowa/, 
 liczbę sektorów /1sektor =1/3 hali, 2 sektory =2/3 hali lub 3 sektory = cała hala/,
 dane osoby lub podmiotu do kontaktu /nr telefonu, mail/oraz do zawarcia umowy: pełna

nazwa, adres, pesel w przypadku osoby prywatnej, NIP w przypadku podmiotu,
  liczebność grupy zajęciowej z podziałem na płeć, 
 czy grupa potrzebuje szatnie z węzłem sanitarnym /prysznice/,

 b/ w przypadku imprez jednorazowych najemca podaje dodatkowo:
 planowaną godzinę rozpoczęcia i zakończenia imprezy
 z jakiego sprzętu będzie korzystał np. nagłośnienie, dodatkowe stoliki dla sędziów, punkt

kawowy itp.
 czy będzie korzystał z trybuny rozkładanej,
 czy impreza będzie otwarta czy zamknięta tzn. wyłącznie dla członków klubu ,firmy itd.,

3.Na podstawie wniosku/pisma zawierane jest porozumienie, umowa najmu lub umowa użyczenia.

4. Zaznacza się, że czynności związane z korzystaniem z szatni i pryszniców wliczane są w czas
rezerwacji.

5. Wnioski rozpatrywane są w kolejności:
a/ miejskie szkoły podstawowe, 
b/ kluby  i  stowarzyszenia  sportowe  które  podpisały  porozumienia  o  współpracy  ze  szkołami
miejskimi,
c/ kluby i stowarzyszenia sportowe z siedzibą w Oświęcimiu,
d/ pozostałe kluby i stowarzyszenia sportowe,
e/ inne stowarzyszenia, osoby fizyczne.

6. Zgodnie z  § 4 ust. 5 uchwały nr V/95/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2019r. ws
określenia  warunków  korzystania  z  nieruchomości  oddanych  w  trwały  zarząd  przedszkolom
i szkołom podstawowym, czynsz najmu pobierany jest z góry, przed udostępnieniem przedmiotu
najmu na cele okazjonalne, a w przypadku umów o charakterze ciągłym z dołu do dnia 10 każdego
miesiąca za miesiąc poprzedni.

7. Na hali sportowej i sali gimnastycznej obowiązuje obuwie halowe z jasną, nierysującą podeszwą.

8. Szczegółowych informacji udziela kierownik hali od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 –
15.00:
tel. 33 841-17-61
mail: halasportowa@sp8oswiecim.edu.pl


