
Regulamin korzystania z szatni
„Szatnia na medal” 

w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin  określa  zasady  korzystania  z  „Obiektu

szatniowo-sanitarnego  na  potrzeby  funkcjonowania
obiektu  sportowego  przy  ZSTiO  we  Wrześni”  -
Szatnia  na  medal, zwanej  dalej  szatnią,  sankcje
za  nieprzestrzeganie  niniejszego  regulaminu  oraz
pozostałe  sprawy  istotne  dla  bezpiecznego
korzystania z szatni i jej trwałości. 

2. Zarządcą  szatni  jest  dyrektor  Zespołu  Szkół
Technicznych  i  Ogólnokształcących  im.  gen.  dr.
Romana Abrahama we Wrześni.

3. Przedstawicielem  zarządcy  na  terenie  szatni,  jest
osoba  pełniąca  opiekę  nad  szatnią,  zwaną  dalej
opiekunem. 

4. W  szatni  obowiązuje  bezwzględne  przestrzeganie
przepisów  BHP  i  p.  poż.  Wszystkich  użytkowników
obowiązuje ścisłe przestrzeganie porządku, czystości
i  estetyki  na  terenie  szatni  i  w  jej  bezpośrednim
otoczeniu.

ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI

1. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI
1) szatnia jest dostępna według poniższego 

harmonogramu:
a) planowe zajęcia szkolne dla uczniów ZSTiO 
we Wrześni: 
- od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00
b) szatnia jest dostępna dla osób korzystających ze
stadionu  lekkoatletycznego  oraz  boisk
wielofunkcyjnych  (z  wyłączeniem  dni
zorganizowanych  zawodów  sportowych  i  innych
imprez szkolnych):
- od poniedziałku do piątku w godz. 17:00 – 21:00

2) korzystanie z szatni jest  bezpłatne;
3) prowadzący  zajęcia  winien  sprawdzić  stan

techniczny  szatni  i  w  przypadku  zauważenia
usterek zgłosić ten fakt zarządcy;

4) rezerwacji  szatni  mogą  dokonać  organizatorzy
zawodów sportowych po wystąpieniu z wnioskiem
do zarządcy;

5) dopuszcza  się  możliwość  rezerwacji  szatni  przez
zorganizowane  grupy  korzystające  ze  stadionu
lekkoatletycznego  lub  boisk  wielofunkcyjnych,
jeżeli  z wnioskiem do zarządcy wystąpi określona
imiennie grupa liczącą co najmniej 10 osób;

6) rzeczy  osobiste  należy  pozostawić  w  szafce
depozytowej (2 zł);

7) dla korzystających z szatni dostępne są umywalki,
toalety i prysznice;

8) obiekt  przystosowany  jest  dla  osób
niepełnosprawnych;

9) w  przypadku  braku  dostępu  do  szatni
(w wyznaczonych godzinach) należy skontaktować
pod nr tel. 603 993 507

2. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA:
1) przestrzeganie  postanowień  niniejszego

regulaminu;
2) stosowanie  się  do  poleceń  opiekuna

lub nauczyciela wychowania fizycznego;
3) korzystanie z szatni zgodnie z jej przeznaczeniem;
4) przestrzeganie porządku i dbanie o czystość;
5) sprawdzenie  stanu  technicznego  szatni

oraz pomieszczeń przyległych, a także niezwłoczne
zgłoszenie  wszelkiego  rodzaju  nieprawidłowości
opiekunowi  lub  nauczycielowi  wychowania
fizycznego.

3.  NA  TERENIE  SZATNI  ORAZ  OTOCZENIU  OBOWIĄZUJE
BEZWZGLĘDNY ZAKAZ: 

1) spożywania  alkoholu,  środków  odurzających
lub innych podobnie działających substancji;

2) palenia papierosów;
3) wprowadzania zwierząt;
4) dopuszczania  się  zachowań  stwarzających

zagrożenie dla innych użytkowników;
5) zaśmiecania, niszczenia szatni i jej wyposażenia.

4. SANKCJE  I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
1. Opiekun odmawia wstępu do szatni  lub nakazuje

jej  opuszczenie  użytkownikom  którzy
nie  przestrzegają  niniejszego  regulaminu,
a w szczególności:
a) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów;
b)  pomimo  upomnienia  nadal  nie  przestrzegają
podstawowych obowiązków użytkownika.

2. W  uzasadnionych  przypadkach  opiekun  może
wezwać  służby  mundurowe,  w  szczególności
Policję.

3. Zarządca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  straty
materialne  i  uszczerbki  na  zdrowiu  wynikłe
z  niestosowania  lub  nienależytego  stosowania
się  do  postanowień  niniejszego  regulaminu
lub  wynikające  ze  złego  stanu  zdrowia
użytkowników.

4. Zarządca  nie  ponosi  odpowiedzialności
za pozostawione w szatni, na stadionie lub boisku
wielofunkcyjnym  przedmioty,  dokumenty  i  inne
rzeczy stanowiące własność użytkowników.

5. Użytkownik  który  dopuścił  się  uszkodzenia
lub  zniszczenia  szatni,  lub  jej  wyposażenia,
zobowiązany  jest  do  pokrycia  kosztów  naprawy
albo  wymiany  w  terminie  bez  zbędnej  zwłoki,
na  podstawie  sporządzonego  protokołu  usterek.
W przypadku ucznia  lub innego niepełnoletniego
użytkownika  szatni  finansową  odpowiedzialność
ponoszą jego rodzice/prawni opiekunowie.

TELEFONY ALARMOWE 112
 999 Pogotowie Ratunkowe
 998 Straż Pożarna

997 Policja
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie  skargi  i  wnioski  dotyczące  funkcjonowania
i  korzystania  z  szatni  przyjmuje  Zarządca  w  godzinach
urzędowania.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących we Wrześni 
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