
 
          ZAŁĄCZNIK DO UMOWY BSU.072/73/2020/08/4/DO/PN 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO DOSiR  PRZY UL. KAWĘCZYŃSKIEJ 44 

w związku z pandemią COVID-19 

1. Na obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż 250 uczestników podczas wydarzeń 

sportowych, nie więcej niż 150 uczestników podczas zajęć rekreacyjnych. 

2. Każdy Uczestnik i Trener-Opiekun przed wejściem na obiekt sportowy jest zobowiązany do 

dezynfekcji rąk oraz własnego sprzętu sportowego, a przed wyjściem – do dezynfekcji rąk. 

3. Udostępnione zostają szatnie wraz z węzłem sanitarnym z zachowaniem dystansu społecznego 

(1,5m). 

4.Uczestnicy i Trener po zakończeniu zajęć, są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia Obiektu 

sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób. 

5. Zarządca obiektu nakazuje 15 minutowy odstęp między wchodzącymi i wychodzącymi Uczestnikami 

zajęć.   

6. W trakcie zajęć,  za zgodą Zarządcy obiektu dozwolone jest korzystanie z własnego sprzętu 

sportowego. 

7. Użycie własnego sprzętu nie może powodować uszkodzenia elementów Obiektu sportowego. 

8.Przed użyciem sprzęt zostanie zdezynfekowany odpowiednim środkiem dezynfekującym przez 

Uczestników lub Trenera w obecności Pracownika. 

9. Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów na pole gry niezwiązanych zwyczajowo z 

uprawnianą w trakcie zajęć, dyscypliną oraz wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, 

odżywianiem i suplementacją. 

10. Pracownik obiektu, jest uprawniony do niewpuszczenia na Obiekt sportowy osób z infekcjami 

górnych dróg oddechowych, gorączką, złym  samopoczuciem. 

11. Po każdym wejściu i wyjściu uczestników z szatni i węzła sanitarnego zostanie przeprowadzona 

dezynfekcja.  

12. Osoby oczekujące na swoje zajęcia sportowe, mogę wyłącznie przebywać w strefie do tego 

wyznaczonej. 

13. Uczestnicy zajęć, mogą przebywać na boisku sportowym wyłącznie w okresie wyznaczonym przez 

Zarządcę obiektu na takie zajęcia. 

14. Osoby  ,które nie są Uczestnikami i Trenerami,  a w szczególności są  opiekunami  Uczestników zajęć 

mogą wyłącznie przebywać w strefach do tego wyznaczonych. 

16. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, 

trudności w oddychaniu, osoba taka nie zostanie wpuszczona na teren obiektu.  

Ważne numery : 

WSSE w Warszawie - tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171 
Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) - tel. 800 190 590 
Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna - tel. 606 108 040  
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