
REGULAMIN 
projektu bezpłatnego udostępniania organizacjom pozarządowym sal

gimnastycznych przez szkoły prowadzone przez Gminę Lublin pn „Sportowa
szkoła”.

§ 1
1. Projekt  bezpłatnego  udostępniania  organizacjom  pozarządowym  sal 

gimnastycznych przez szkoły prowadzone przez Gminę Lublin  pn.  „Sportowa 
szkoła” realizowany jest przez Wydział Sportu i Turystyki.

2. Regulamin określa:
1) warunki uczestnictwa w projekcie,
2) procedury kwalifikacji do udziału w projekcie,
3) procedury udostępniania obiektów sportowych.

§ 2
1. Dyrektorzy  szkół  prowadzonych  przez  Gminę  Lublin,  w terminie  do  30  lipca 

każdego  roku,  składają  informację  o  terminach  dostępności  obiektów 
sportowych na formularzu według wzoru określonego przez Wydział  Sportu  i 
Turystyki.

2. Szkoły udostępnią sale gimnastyczne, w godzinach pozalekcyjnych, w okresie 
od 1 września do 30 czerwca (od poniedziałku do piątku), w wymiarze minimum 
2 godzin dziennie.

3. Szkoły udostępnią sale gimnastyczne w soboty, w okresie od 1 września do 30 
czerwca,  w  wymiarze  minimum  2  godzin  dziennie,  o  ile  nie  wpłynie  to  na 
zwiększenie kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników obsługi.

§ 3
1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie organizacji pozarządowej jest złożenie, w 

terminie do dnia 15 sierpnia każdego roku, wniosku aplikacyjnego według wzoru 
określonego przez Wydział Sportu i Turystyki.

2. Organizacje pozarządowe mogą wybrać po jednej sali gimnastycznej dla każdej 
sekcji sportowej.

3. Dla każdej sekcji organizacje pozarządowe mogą wybrać, jedną salę pierwszego 
wyboru–  najbardziej  odpowiadająca  profilowi  jej  działalności  i  drugą  – 
rezerwową.

§ 4
Kwalifikacja  do  udziału  w projekcie  nastąpi  w terminie  do  30  sierpnia  w oparciu  o 
analizę:

1) dotychczasowej współpracy przy realizacji zadań zleconych ze środków Gminy 
Lublin, 

2) wyników sportowych,
3) liczby szkolonych zawodników,
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4) działalności statutowej organizacji.

§ 5
Procedura  kwalifikacji  organizacji  pozarządowych  do  udziału  w  projekcie  obejmuje 
następujące etapy:

1) złożenie wniosku aplikacyjnego,
2) weryfikacji kryteriów przez pracowników Wydziału Sportu i Turystyki,
3) podjęcie decyzji w przedmiocie zakwalifikowania do udziału w projekcie przez 

Dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki,
4) poinformowanie organizacji pozarządowych o podjętej decyzji,
5) poinformowanie dyrektorów szkół o liczbie udostępnionych jednostek.

§ 6
Organizacja pozarządowa będąca uczestnikiem projektu jest zobowiązana do:

1) zapewnić niezbędne warunki organizacyjne do prowadzenia zajęć,
2) właściwego  przygotowania  i  przeprowadzenia  zajęć  z  uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa.
3) prowadzenia zajęć przez szkoleniowców posiadających uprawnienia wynikające 

z ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010 nr 127 poz. 857 z 
późn. zm.)

4) ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 7
1. W czasie bezpłatnego korzystania z sal gimnastycznych organizacje pozarządowe 

są zobligowane do przestrzegania regulaminu danego obiektu określonego przez 
szkołę oraz postanowień niniejszego regulaminu. 

2. Organizacja pozarządowa składając wniosek do uczestnictwa w projekcie składa 
oświadczenie o akceptacji regulaminu danego obiektu oraz niniejszego regulaminu.

3. Organizacja pozarządowa może zostać wykluczona z projektu i otrzymać dwuletnią 
karencję w przypadkach:
1) naruszenia postanowień regulaminów obiektów oraz niniejszego regulaminu,
2) wykorzystywania Sali gimnastycznej niezgodnie z przeznaczeniem,
3) wprowadzenia  dodatkowych  opłat  związanych  z  prowadzonymi  zajęciami  w 

ramach projektu.
4. Decyzję w przedmiocie wykluczenia z projektu podejmuje Dyrektor Wydziału Sportu 

i Turystyki.

§ 8
W 2013 roku terminy realizacji projektu są następujące:

1) termin do składania informacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 - 04.02.2013 r.
2) termin do składania wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 – 11.02.2013 r.
3) termin do zakończenia kwalifikacji  do programu, o którym mowa w § 4 – 

20.02.2013 r.

Prezydent Miasta Lublin

(-) Krzysztof Żuk

Załącznik do Zarządzenia nr 54/1/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia  25 stycznia 2013 r.
Numer dokumentu Mdok: 9637/01/2013 Strona 2 z 2


