REGULAMIN UŻYTKOWANIA HALI SPORTOWEJ W OSIEKU NAD
NOTECIĄ OBOWIĄZUJĄCY W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19:
1. Obiekt sportowy hala sportowa przy ulicy Głównej 58A w Osieku nad Notecią składa się z: hali
głównej oraz salki fitness (nieczynna).
2. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego limit osób,
które mogą jednocześnie korzystać z obiektu sportowego wynosi:

Hala główna

obiekt do 800 m2

16 osób + 2 trenerów

3. Limit osób nie dotyczy osób niezbędnych do obsługi obiektu.
4. Z hali sportowej mogą korzystać grupy zorganizowane zgodnie z zawartymi umowami,
harmonogramem
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odpowiedzialny za właściwe zachowanie się ćwiczących oraz za ich bezpieczeństwo.
5. Osoby korzystają z hali sportowej na własną odpowiedzialność. W przypadku dzieci do lat 13,
korzystanie z obiektu sportowego odbywać się może tylko i wyłącznie pod nadzorem
pełnoletniego opiekuna, który jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie się ćwiczących
oraz za ich bezpieczeństwo.
6. Obsługa obiektu przy wejściu dokonuje weryfikacji liczby osób korzystającej z hali sportowej.
7. Wszystkie osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są przed wejściem na obiekt
do zakrywania nosa i ust.
8. Przebywający na hali głównej nie mają obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób
uprawiających sport i osoby prowadzące zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek
zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się po obiekcie.
9. Zaleca się zachowanie możliwie największego dystansu między osobami trenującymi.
10.Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do dezynfekcji rąk przed wejściem
na obiekt i po jego opuszczeniu.

11.Rodzice/opiekunowie przyprowadzają dzieci, a następnie odbierają je po zajęciach
sportowych poza obiektem. Obowiązuje zakaz przebywania osób nie biorących udziału
w zajęciach, rodziców i opiekunów na terenie obiektu.
12.Przerwa w celu dezynfekcji obiektu oraz ograniczenia kontaktu pomiędzy wychodzącymi
i wchodzącymi grupami na obiekt wynosi 15 minut.
13.Uczestnicy po zakończeniu zajęć są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia hali
sportowej.
14.Zakazuje się użytkowania ruchomego sprzętu treningowego, będącego na wyposażeniu hali
sportowej.
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po zakończeniu zajęć użytkownik zobowiązany jest zabrać ze sobą.
15.Warunkiem korzystania z obiektu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
(imię i nazwisko oraz numer telefonu) .
16.Informujemy o braku możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).
17.Na teren obiektu może wejść wyłącznie osoba zdrowa.
18.Trener / opiekun / koordynator grupy jest zobowiązany do ewidencjonowania uczestników
grupy i udostępniania listy zarządcy obiektu.
19.Powyższe zasady korzystania z obiektów sportowych obowiązują do zakończenia stanu
epidemiologicznego lub zmiany przepisów.
20.Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie porządkuje regulamin korzystania z hali
sportowej w Osieku nad Notecią.

OSiR Wyrzysk

