
30.04.2020r. 

 

REGULAMIN NOWEJ SPORTOWEJ RZECZYWISTOŚCI NA OBIEKCIE 

TYPU ORLIK ORAZ STADIONIE SPORTOWYM IM. ZYGMUNTA ŁĄTKI 

W LIMANOWEJ OD 4 MAJA 

1. W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym obowiązują następujące 
zasady bezpieczeństwa: 

• Uczestnik zajęć musi być w pełni zdrowy 
• zachowanie dystansu społecznego, 
• obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast 

przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy), 
• ograniczona liczba osób – maksymalnie 6 zawodników + Trener 
• weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt), 
• brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC), 
• dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie, 
• obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt, 
• korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu. 
• Zajęcia odbywają się z 15 minutowymi przerwami na spokojne opuszczenie zajęć oraz konieczną 

dezynfekcję 
 

2. Uczestnicy zajęć: 

• W zajęciach mogą brać udział tylko osoby w pełni zdrowe, jeśli ktoś w ostatnim tygodniu źle 
się czuł musi odczekać 14 dni, aby dołączyć do zajęć, bądź jeśli ktoś z domowników był chory 
to dziecko z tego domu również musi odczekać 14 dni, aby mogło wrócić do zajęć 

• Zawodnicy na trening przychodzą w maseczkach zasłaniających usta i nos – po wejściu na 
obiekt sportowy zdejmują je myją dłonie płynem dezynfekcyjnym 

• Zawodnik musi mieć podpisany pojemnik na wodę 

• Podczas zajęć oraz przed i po zajęciach zachowujemy zasadę dystansu społecznego czyli nie 
witamy się bezpośrednio, zachowujemy od siebie odległość minimum 2 metrów.  

• Po zajęciach dezynfekujemy ręce oraz zakładamy maseczkę zasłaniającą usta i nos 
 

3. Zasady wejścia i opuszczania obiektu: 

• Zawodnicy na zajęcia do 13 roku życia przywożeni są na trening przez rodziców,  opiekunów 
nie wcześniej niż 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.  

• Rodzic, opiekun nie wchodzi na obiekt treningowy tylko przekazuje dziecko na parkingu i z 
tego miejsca odbiera dziecko tuż po treningu 

• Rodzice, opiekunowie nie mogą przebywać na obiekcie podczas zajęć.  
 
Regulamin opracowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Sportu. 
Regulamin obowiązuje od 4 maja do odwołania. 
 
Zachowajmy zdrowy rozsądek oraz stosujmy się do zasady społecznego dystansu.  


