
Zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych 

ORLIK zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami 

związanymi ze stanem epidemii obowiązującymi na 

terenie całego kraju. 

1. Kompleks boisk sportowych ORLIK jest czynny : 

- od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30 – 20:55  

- w weekendy (sobota i niedziela) w godzinach 10:00 – 20:55 

2.  Osoby nadzorujące obiekty sportowe nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie 

i bezpieczeostwo osób korzystających z obiektów. Osoby korzystające z obiektów robią 

to na własną odpowiedzialnośd.  

3. Korzystanie z obiektów trwa maksymalnie 50 minut, istnieje możliwośd przedłużenia 

czasu korzystania tylko w przypadku braku kolejnej rezerwacji .  

4. Ustalono bufor czasowy 10 min pomiędzy jednostkami treningowymi w celu 

bezkontaktowej wymiany grup dwiczebnych lub osób indywidualnych. 

5. Czas trwania korzystania z obiektu liczony jest od pełnej godziny.  

6.  Jedyne wejście na obiekty jest oznaczone i znajduje się od strony ul. Konopnickiej. 

Przed wejściem na teren kompleksu wchodzący zgłaszają się do pracownika lub 

animatora, którzy decydują o możliwości korzystania z obiektu.  

7. Wszystkich korzystających z obiektów sportowych obowiązuje dezynfekcja rąk.  

8. Podczas przebywania na obiekcie zaleca się korzystanie z maseczek zasłaniających 

twarz. 

9. W czasie korzystania z infrastruktury należy zachowad dystans społeczny minimum 2m.  

10. W razie wypadku, kontuzji lub nagłego zachorowania osoby nadzorujące obiekty 

sportowe nie udzielają pierwszej pomocy przedmedycznej, uprawnione są jedynie do 

wezwania służb ratunkowych.  

11. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia udziela się pomocy przedmedycznej 

i wzywa służby medyczne.  

12. Obowiązuje limit uczestników na całym kompleksie Orlik - 6 osób plus ewentualnie 1 

osoba prowadząca zajęcia(trener).  

13. Limit dotyczy jedynie osób korzystających z obiektu.  

14. Obowiązuje zakaz korzystania z szatni i węzła sanitarnego. Dostępne jest 

pomieszczenie z toaletą i umywalką.  

15. Korzystający z obiektów sportowych muszą posiadad własny sprzęt sportowy. Szkoła 

nie magazynuje prywatnego sprzętu i nie wypożycza sprzętu.  

16.  Osoby korzystające z obiektów sportowych zobowiązane są do bezwzględnego 

wykonywania poleceo osoby nadzorującej obiekty pod groźbą wydalenia z obiektu.  

17. Harmonogram pracy animatorów wraz z ich numerem telefonu udostępniony jest 

na obiekcie. 


