
SZATNIE SPORTOWE W PAWILONIE HOTELOWO – SPORTOWYM 

REGULAMIN 

1. Zarządcą szatni sportowych w pawilonie hotelowo-sportowym jest Stadion Śląski Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. 

2. Zawarcie umowy najmu, rezerwacja szatni lub uiszczenie opłaty za korzystanie są równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania 

się z regulaminem i akceptacją jego treści.  

3. Z szatni sportowych można korzystać :  

a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 22:00; 

b) w weekend w godzinach 9.00 – 21.00. 

ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI 

4. Rezerwacji obiektu można dokonać pod numerem telefonu 500 006 415 lub email: rezerwacje@stadionslaski.pl. 

5. Wstęp do szatni sportowych jest możliwy tylko po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem, bądź na podstawie zawartej umowy 

najmu. 

6. Pierwszeństwo do korzystania z szatni sportowej mają osoby, które dokonały rezerwacji lub zawarły z Zarządcą umowę najmu. 

7. Nieopłacona wcześniej rezerwacja szatni przepada po określonej godzinie rezerwacji. 

8. W przypadku równoczesnego wynajmu boiska i szatni sportowej, szatnia dostępna będzie na pół godziny przed planowanym 

rozpoczęciem zajęć na boisku i pół godziny po ich planowym zakończeniu, jednak nie później niż : 

a) do 22.00 (od poniedziałku do piątku); 

b) do 21.00 (w weekend). 

9. Użytkownikom, którzy nie opuszczą szatni sportowej po upłynięciu uzgodnionego czasu, naliczona będzie opłata za każdą 

kolejną godzinę korzystania z obiektu. 

10. Wynajem szatni sportowej odbywa się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Zarządca zastrzega sobie prawo do 

odwołania rezerwacji, o czym najemca zostanie poinformowany. 

11. Wszelkie usterki należy zgłaszać natychmiast po ich stwierdzeniu osobie dyżurującej z ramienia Zarządcy. Niezgłoszenie w/w 

jest równoznaczne z przejęciem na siebie pełnej odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości lub zniszczenia stwierdzone 

przez pracownika dyżurnego po zakończeniu zajęć. 

12. Po zakończeniu wynajmu, dyżurujący pracownik z ramienia Zarządcy dokonuje oględzin szatni sportowej i w przypadku 

wykrycia zniszczeń przygotowuje raport będący podstawą roszczeń finansowych wobec najemcy. 

13. Odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody ponosi użytkownik. 

14. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o wynajmowany obiekt i wszystkie znajdujące się w nim urządzenia i przedmioty. 

15. Z urządzeń znajdujących się w szatni sportowej należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

16. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i kontuzje powstałe podczas użytkowania szatni. 

17. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. 

18. Przy korzystaniu z szatni sportowej zabrania się: 

a) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, odurzania się niedozwolonymi substancjami itp.; 

b) przebywania w obiekcie osób nietrzeźwych oraz pod wpływem środków odurzających itp.; 

c) nieuzasadnionego zaśmiecania szatni; 

d) wprowadzania i użytkowania w szatniach skuterów, rowerów, rolek, deskorolek i wrotek itp.; 

e) wprowadzania zwierząt; 

f) zakłócania przebiegu zajęć innym osobom korzystającym i przebywającym w obiekcie; 

g) stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia i kalectwo; 

h) przebywania i korzystania z szatni poza godzinami czynności obiektu oraz godzinami wyznaczonymi  

i) w harmonogramie. 

19. Szatnie sportowe nie są dozorowane. 

20. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w szatni sportowej. 

21. Zorganizowane grupy młodzieżowe mogą korzystać z szatni sportowych tylko pod opieką nauczyciela, instruktora, trenera bądź 

osoby dorosłej, która sprawuje opiekę i ponosi pełną odpowiedzialność za grupę. 

22. Za niewłaściwe zachowanie oraz niepodporządkowanie się poleceniom obsługi, najemca może zostać niewpuszczony do szatni 

sportowej lub natychmiast z niej wyproszony. 

23. Regulamin dotyczy również korytarzy bezpośrednio prowadzących do szatni sportowych. 

Stadion Śląski Sp. z o.o. 
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