
SZANOWNI PAŃSTWO!!! 

W związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 w oparciu o rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów informuję, że boiska szkolne czynne będą w godz. od 7. 00 – 15.00 od poniedziałku 
do piątku. 

KAŻDY KORZYSTAJĄCY Z BOISKA ZOBOWIĄZANY JEST 
 DO STOSOWANIA OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA: 

1. Zachowanie dystansu społecznego. 
2. Przed wejściem na boisko należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji rąk. 
3. Zasłanie twarzy w drodze na obiekt sportowy i w drodze powrotnej. 
4. Ograniczenie liczby osób przebywających jednocześnie na boisku maksymalnie do 14 osób 

(plus 2 trenerów jeśli jest to grupa zorganizowania). 
5. Korzystanie z boiska w 45 minutowych cyklach czasowych rozpoczynających się o pełnych 

godzinach. 
6. Weryfikacja uczestników (zgłoszenie do osoby nadzorującej osób wchodzących na boisko) – 

budynek szkolny, wejście główne. 
7. Korzystanie z koszy na śmieci zgodnie z ich oznakowaniem. 
8. Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego.  
9. Dezynfekcja urządzeń sportowych odbywać się będzie nie rzadziej niż co drugą grupę. 
10. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających boisko odbywać się będzie 

w obecności pracownika szkoły. 

DODATKOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  
PODCZAS KORZYSTANIA Z BOISK PRZYSZKOLNYCH: 

1. Tylko zdrowe osoby mogą korzystać z udostępnionych boisk . 
2. Osoba korzystająca z udostępnionego boiska nie może swobodnie przemieszczać się po 

pozostałym  terenie przyszkolnym. 
3. Rejestr wejść prowadzi wyznaczony przez dyrektora szkoły. 
4. Pracownik nadzorujący jest uprawniony do niewpuszczenia na teren przyszkolny osób 

z wyraźnymi oznakami choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności 
w oddychaniu. 

5. Za przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz  za poinformowanie o nich 
uczestników i opiekunów odpowiada trener lub opiekun. 

6. Udostępnianie boiska odbywa się na podstawie wcześniejszej rezerwacji zgłoszonej 
telefonicznie lub mailowo. 

7. Uczestnicy zajęć wchodzą na teren przyszkolny wyłącznie w obecności trenera lub opiekuna 
i w jego obecności opuszczają teren. 

8. Osoba nadzorująca nie wpuszcza na teren przyszkolny osób nie będących uczestnikami lub 
trenerami. 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE: 
1. Niniejsze zasady zostają zamieszczone na stronie internetowej szkoły i przy głównym wejściu 

na teren szkoły. 
2. Pracownik szkoły- osoba nadzorująca ma prawo wyprosić osoby, które nie stosują się do 

niniejszych zasad. 
3. W godz. od 15.00 – 20.00 oraz w sobotę i niedzielę boiska szkolne są nieczynne w związku 

z brakiem możliwości zapewnienia pracownika nadzorującego boiska. 
4. W przypadku niezastosowania się do niniejszych zasad pracownik szkoły jest zobowiązany do 

niezwłocznego zgłoszenia incydentu Policji. 


