
TERMINY UDOSTEPNIANIA WEWNETRZNYCH OBIEKT6W
SPORTOWYCH

Szanowni Paristwo,

lnformuiq, ze wewnqtrzne obiekty sportowe - boiska
szkolne udostQpnione sq dla mieszkanc6w
w nastqpujEcych term inach :

Sobota w godzinach : 0g:00 16:00

Niedziela w godzinach : 0g:00 16:00

wszystkie osoby korzystajqce z obiekt6w sportowych
zobowiqzane sE do przestrzegania ustatonych

wytycznych i procedur.

1. Ustala siq minimalne warunki, na jakich zostanie udostqpniona
miejska infrastruktura sportowa w ramach procesu lagodzenia
obostrzeri, kt6ry zostar wprowadzony i ogtoszony na podstawie
rozporzadzenia Rady Ministr6w z d nia 29 maja 2o2o r. w sprawie
ustanowienia okreslonych ogranicze6, nakaz6w i zakaz6w
w zwiqzku z wystqpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 964),
zwanego dalej Rozporzqdzeniem.

2. wszystkie osoby przebywaiqce na terenie obiekt6w sportowych
maia obowiqzek zakrywania ust i nosa, w szczeg6lnodci
przy pomocy odziezy lub jej czq6ci, maski, maseczki
albo przylbicy. obowiqzek ten nie dotyczy uczestnik6w,
kiedy znajduiq sig na wyznaczonym polu do gry danego oblektu
sportowego podczas zaiqc sportowych i wyda rzeri sportowych,
a takze os6b, kt6re przebywaiq na otwartych terenach



3.

izachowujq odlegtoSi od innych os6b wynoszqcE co najmniej

2m.

Zarzqdca obiektu nie udostqpniania dla potrzeb uczestnik6w

masek, maseczek lub innych Srodk6w ochrony osobistej

niezbqdnej do wypelnienia obowiqzku, o kt6rym mowa w pkt 2,

oraz sanitariat6w i toalet.

Kazdy uczestnik jest zobowiqzanY do dezynfekcji rqk, wchodzqc

i opuszczajqc obiekt sportowy, wydarzenie sportowe lub zajqcia

sportowe.

Uczestnicy po zakoriczeniu zaiqt sportowych oraz wydarzenia

sportowego sA zobowiqzani do niezwtocznego opuszczenia

obiektu sportowego w celu unikniqcia gromadzenia siq os6b.

Uczestnicy nieprzestrzegajqcy zasad okreSlonych w niniejszym

dokumencie podlegajq natychmiastowemu wydaleniu z obiektu

sportowego. W przypadku niezastosowania siQ do nakazu,

o kt6rym mowa w zdaniu poprzednim pracownik Szkoty

Podstawowej Nr 3L2 jest zobowiqzanY do niezwtocznego

zgtoszenia incydentu Policji.

Obowiqzuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiot6w na pole

gry niezwiqzanych zwyczajowo z uprawnanA w trakcie zaiq{
dyscyplin E oraz wszelkich rzeczY zwiqzanych z nawadnianiem,

odzywianiem i suplementacjq.

Pracownik Szkoly, jest uprawniony do niewpuszczenia na obiekt

sportowy os6b z infekcjami g6rnych d169 oddechowych.

rzkola Podstawowa Nr 312
lrn, Ewy Szelburg-Zarembiny

ul. Umihskiego '12
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