
Załącznik nr 1 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA 

Z  BOISKA LUB HALI SPORTOWEJ W RAMACH PROGRAMU  

„OTWARTE BOISKA I HALE SPORTOWE” 

 

 

1. Na szkolnym obiekcie sportowym (dalej Obiekt) dostępne są boiska do gier zespołowych (dalej boiska). 

2. Na każdym z boisk może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 25 (dwudziestu pięciu) Uczestników. 

3. Administrator Obiektu udostępnia do dyspozycji Uczestników środki do dezynfekcji rąk oraz sprzętu sportowego, a 

także odpowiednio oznaczone kosze (pojemniki) na zużyte środki ochrony osobistej oraz opakowania po napojach i 

pożywieniu. 

4. Wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki 

ochronnej. Obowiązek ten nie dotyczy Uczestników przebywających bezpośrednio na terenie boiska. 

5. Administrator Obiektu nie udostępnia dla potrzeb Uczestników masek ochronnych w celu wypełnienia obowiązku, o 

którym mowa w pkt 4. 

6. Każdy Uczestnik przed wejściem na Obiekt jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz sprzętu sportowego, a przed 

wyjściem do dezynfekcji rąk. 

7. Podstawową jednostką czasową udostępnienia Uczestnikom boisk na potrzeby doraźnej rekreacji sportowej jest 45 

min, przy czym, po każdej podstawowej jednostce czasowej ma miejsce 15-minutowa przerwa w korzystaniu z 

danego boiska. Po przerwie pierwszeństwo wejścia na dane boisko mają osoby, które w poprzedniej jednostce 

czasowej nie korzystały z Obiektu. 

8. Uczestnicy oczekujący na rozpoczęcie doraźnej rekreacji sportowej na boisku są zobowiązani zachować na terenie 

Obiektu minimum 2-metrową odległość pomiędzy sobą. Wejście na teren boiska następnej grupy możliwe jest 

dopiero po zakończeniu rekreacji przez poprzednią grupę Uczestników, swobodnym opuszczeniu przez nich Obiektu 

oraz zdezynfekowaniu urządzeń w Obiekcie przez osobę nadzorującą Obiekt. 

9. Uczestnicy po zakończeniu rekreacji sportowej na boisku są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia Obiektu w 

celu uniknięcia gromadzenia się osób i wyboru takiej drogi opuszczenia Obiektu, aby uniknąć bliższego niż 2-

metrowy kontakt z innymi osobami przebywającymi na terenie Obiektu. 

10. Na Uczestnikach korzystających z Obiektu spoczywa obowiązek polegający na informowaniu osoby nadzorującej 

Obiekt o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne. 

11. Uczestnicy nie przestrzegający zasad określonych w Regulaminie korzystania z boiska szkolnego, Regulaminie 

korzystania z boiska szkolnego w czasie epidemii koronawirusa, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub 

Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Obiektu.  

W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – osoba nadzorująca Obiekt jest 

zobowiązana do niezwłocznego zgłoszenia incydentu Policji. 

12. Na Obiekcie nie ma możliwości wypożyczenia sprzętu sportowego. Uczestnik korzysta wyłącznie  

z własnego sprzętu dedykowanego dyscyplinom (gier zespołowych), które zwyczajowo odbywają się na danym 

boisku. Sprzęt własny może zostać użyty tylko po dezynfekcji odpowiednim środkiem dezynfekującym w obecności 

osoby nadzorującej Obiekt. 

13. Uczestnicy nie mają możliwości korzystania na Obiekcie z szatni ani przebieralni.  

14. Z zastrzeżeniem pkt. 12 oraz możliwością posiadania plecaka lub podręcznej torby sportowej obowiązuje zakaz 

wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów na teren boiska niezwiązanych zwyczajowo z uprawianą w trakcie zajęć 

dyscypliną. 

15. Osoba nadzorująca Obiekt jest zobowiązana do weryfikacji liczby Uczestników korzystających  

z poszczególnych boisk oraz wydawania poleceń opuszczenia danego boiska w przypadku przekroczenia na jego 

obszarze dozwolonej liczby Uczestników oraz niewpuszczenia na obiekt Uczestników wykazujących objawy 

zapalenia górnych dróg oddechowych. 

16. Uczestnicy korzystający z Obiektu biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za stan zdrowia  uczestników przebywających na terenie Obiektu. 

17. Uczestnicy korzystający z Obiektu powinni wpisać się - podać nazwisko (adres mailowy) na „Listę obecności” 

prowadzoną przez osobę nadzorującą Obiekt. 

18. Uczestnicy zajęć nie mogą z wyprzedzeniem dokonywać rezerwacji Obiektu. 

19. Za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Obiektu odpowiada osoba, która szkody wyrządziła. 
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