REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ W CEDRACH WIELKICH
Na podstawie ,
ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, ustala się następujące
zasady korzystania z obiektu Hali Sportowej w Cedrach Wielkich:
1. Hala Sportowa w Cedrach Wielkich będzie otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od
15.30 do 22.15.
2. Wstęp na obiekt obowiązuje tylko po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej, u kierownika Hali
Sportowej, tel. 507110853 i pod adresem e-mail: marcin.wojtkiewicz@zokis.eu (od
poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00).
3. Kierownik Hali prowadzi harmonogram wstępu na Halę Sportową dla poszczególnych grup i
weryfikuje liczbę osób zapisanych.
4. Na obiekcie w czasie godzin otwarcia będzie znajdował się pracownik nadzorujący obiekt
i ustalony harmonogram wstępu, wraz z ilością przebywających osób.
5. Czas każdej pojedynczej rezerwacji to 90 minut. Harmonogram uwzględnia zachowanie 15
minutowych przerw pomiędzy grupami korzystającymi z obiektu. Koszt wynajęcia Hali
Sportowej to 150 zł za 90 minut.
6. W jednym momencie na obiekcie Hali Sportowej może przebywać tylko 16 osób i dwie osoby
prowadzące zajęcia.
7. Na obiekcie obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.
8. Obowiązek zasłaniania ust i nosa istnieje w momencie dotarcia na obiekt sportowy, natomiast
nie dotyczy on osób uczestniczących w zajęciach, przebywających bezpośrednio na boisku Hali
Sportowej.
9. Nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego, poza wyznaczonym WC (klucz do
WC można pobrać u osoby nadzorującej obiekt).
10. Osoby korzystające z obiektu muszą dotrzeć na obiekt w osobistym stroju sportowym.
Warunkiem korzystania z obiektu jest również zmiana obuwia na obuwie sportowe typu
halowego.
11. Osoby przebywające na obiekcie korzystają tylko z osobistego sprzętu treningowego.
12. Obowiązuje dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie.
13. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt.
14. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w
szczególności do poleceń pracownika nadzorującego obiekt.
15. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu.
16. Powyższe zasady obowiązują od dnia 18 maja b.r. do odwołania.

