
 

Procedury korzystania z kompleksów boisk Orlik 2012 przy Zespole 

Kształcenia i Wychowania w Kolbudach obostrzenia związane z pandemią 

COVID-19 
 

1. Kompleks boisk Orlik 2012 zostaje otwarty na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 2 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w  

związku z wystąpieniem stanu epidemii 

2. Obiekt jest czynny 7 dni w tygodniu. W dni powszednie od godz. 16.00 do godz. 22.00 

            w weekendy od godz. 16.00 do godz. 21.00 

3. Na obiekcie są dwa boiska, możliwe jest uczestnictwo 2 grup po 14 osób jednocześnie. 

Dodatkowo do każdej grupy dopuszczalny jest 2 trenerów, z wyłączeniem pracowników 

obsługi boska. 

4. Siłownia zostaje zamknięta do odwołania 

5. Trybuny i bieżnia nie są traktowane jako osobny obiekt. 

6. Wyłącza się możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego poza toaletą. 

7. Na obiekcie obowiązuje korzystanie z własnego sprzętu sportowego. 

8. Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób 

uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy możliwie zachować dystans 

wynoszącego optymalnie 2 metrów. 

9. Korzystający z obiektu zobowiązani są do złożenia podpisanego oświadczenia 

(oświadczenie do pobrania na stronie internetowej: www.spolbudy.edu.pl lub u gospodarza 

obiektu) dotyczący choroby na wirus SARS-Cov-2. Osobom nieletnim podpisują rodzice 

lub prawni opiekunowie. W imieniu grupy zorganizowanej oświadczenie składa trener 

prowadzący zajęcia. 

10. Osoby korzystające z obiektu obowiązane są do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając 

obiekt oraz poddać się kontroli pomiaru temperatury ciała przy wejściu na obiekt. 

11. Szkoła zapewnia osobom korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu 

sportowego. 

12. Pracownik obsługi obiektu weryfikuje ilość uczestników, jest odpowiedzialny za 

dezynfekcję sprzętu oraz za przestrzeganie procedur przez osoby znajdujące się na boiskach. 

13. Pracownik obsługi dezynfekuje toaletę, klamki od bram wejściowych oraz urządzenia i 

sprzęt sportowy po każdym użyciu. 

14. Minimalny odstęp czasowy między grupami wynosi 15 minut. 

15. Osoby niedostosowujące się do zasad i poleceń pracowników będą usuwane z obiektu. 

16. Regulamin korzystania z kompleksu boisk Orlik 2012 pozostaje aktualny. Niniejsze 

procedury są rozszerzeniem zasad obowiązujących na obiekcie. 

17. Procedury mogą ulec zmianie w kolejnych etapach „odmrażania sportu” zależnych od 

sytuacji epidemiologicznej. 

 


