Załącznik nr 2
REGULAMIN OBIEKTÓW SPORTOWYCH OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SKIERNIEWICACH W
CZASIE STANU EPIDEMII KORONAWIRUSA COVID 19
Regulamin korzystania z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach
przy ul. Pomologicznej 8, ul. Pomologicznej 10 oraz ul. Tetmajera 7, ul. Trakcyjna 1.
1.

Wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektów sportowych mają obowiązek zakrywania ust
i nosa, za pomocą maseczki albo przyłbicy. Obowiązek ten nie dotyczy wyłącznie uczestników
kiedy znajdują się na wyznaczonym polu do gry podczas zajęć lub wydarzeń sportowych. OSiR
nie udostępnia maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnej do wypełnienia ww.
obowiązku.

2.

Na terenie obiektów sportowych dopuszcza się wyłącznie przemieszczanie w celu odbycia
aktywności (przejście na zajęcia a później wyjście) oraz skorzystanie z wyznaczonych węzłów WC,
łazienek i przebieralni.

3.

Do udostępnienia obiektów sportowych stosuje się odpowiednio zasady określone poniżej,
– w wydarzeniach sportowych może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników.
– w zajęciach sportowych może jednocześnie uczestniczyć do 90 osób (do 30 osób na sektorze)

4.

OSiR zobowiązuje uczestników i trenerów do zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy
korzystającymi z obiektów sportowych min. 1,5 m.

5.

Dzieci do lat 13 mogą korzystać z obiektów sportowych wyłącznie pod nadzorem rodzica lub
prawnego opiekuna, osobę taką wlicza się do ogólnej liczby korzystających.

6.

Trybuny obiektów sportowych udostępniane są wyłącznie podczas wydarzeń sportowych i
rekreacyjnych. Publiczności udostępnia się nie więcej niż 50% miejsc, co drugie siedzisko, w
rzędach naprzemiennie.

7.

W przypadku wydarzeń sportowych lub rekreacyjnych Organizator wydarzenia
sportowego/rekreacyjnego jest zobowiązany do:
– weryfikacji liczby Uczestników,
– dezynfekcji szatni i węzła sanitarnego wykorzystywanych w ramach tego Wydarzenia
sportowego,
– zapewnienia Uczestnikom środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
– dezynfekcji wykorzystywanych w ramach tego Wydarzenia sportowego urządzeń i sprzętu
sportowego.
8. W przypadku zajęć sportowych ich Organizator jest zobowiązany do:
– weryfikacji liczby Uczestników
– Ośrodek Sportu i Rekreacji nie zapewnia sprzętu sportowego
– dezynfekcji wykorzystywanych w ramach zajęć sportowych wyłącznie własnych urządzeń
i sprzętu sportowego.

9.

Każdy Uczestnik i Trener przed wejściem na obiekt sportowy jest zobowiązany do dezynfekcji rąk
oraz własnego sprzętu sportowego, a przed wyjściem – do dezynfekcji rąk.

10. Osoby korzystające z obiektów sportowych po zakończeniu aktywności są zobowiązane do
niezwłocznego opuszczenia Obiektu sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
11. W przypadku zajęć sportowych – za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich
Uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia. Nieprzestrzeganie

zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego
udostępnienia Obiektu sportowego danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub
stanu zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji na wszystkie obiekty sportowe
OSiR w Skierniewicach.
12. Osoby nie przestrzegające zasad określonych w niniejszym dokumencie, Regulaminie korzystania
z danego Obiektu sportowego, wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7
sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii, Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają
natychmiastowemu wydaleniu z Obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do
nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – Pracownik OSiR zgłosi ten incydent Policji.
13. Każdy podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany poinformować swoich
uczestników i ich opiekunów/Trenerów o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem
godzin i miejsc realizacji zajęć, miejsc zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępnienia
i korzystania z danego obiektu.
14. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia obiekty sportowe jakichkolwiek przedmiotów oraz
wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją.
15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
16. Integralną częścią niniejszego „Regulaminu korzystania z obiektów sportowych w czasie
epidemii koronawirusa COVID 19” są Regulaminy Obiektów tj. „Regulamin obiektów
sportowych” oraz „Procedura korzystania z obiektów”.

PROCEDURA KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SKIERNIEWICACH
przy ul. Pomologicznej 8, ul. Pomologicznej 10 oraz ul. Tetmajera 7, ul. Trakcyjna 1
w związku z pandemią COVID-19 obowiązująca od 01.08.2020 r.

1. Zakazuje się korzystania z obiektów OSiR Skierniewice (OSiR) osobom z objawami
jakiejkolwiek ostrej infekcji (przede wszystkim dróg oddechowych), a także osobom objętym
kwarantanną, izolacją, osobom mającym kontakt z podejrzanymi o zakażenie lub chorymi na
COVID-19.
2. Przy wejściu i wyjściu z obiektów obowiązuje dezynfekcja rąk.
3. Noszenie osłon ust i nosa obowiązuje na terenie obiektów z wyłączeniem zajęć
sportowych/rekreacyjnych (treningów).
4. Z obiektów oraz widowni jednocześnie może korzystać ilość osób zgodna z obowiązującymi
przepisami prawa/regulaminami i procedurami OSiR.
5. OSiR może ograniczyć lub wyłączyć z korzystania obiekty (lub ich część) wchodzące w skład
kompleksu sportowego (np. sauna, siłownie, toalety, szatnie).
6. Bezpośrednio przy recepcji może znajdować się jedna osoba, kolejne osoby w odstępach
oznaczonych przez administratora obiektów sportowych.
7. Na terenie obiektów oraz podczas zajęć zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu
społecznego określonego w obowiązujących przepisach prawa.
8. Zaleca się ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu uczestnictwa w zajęciach.
9. Osoby korzystające z obiektów mają obowiązek informowania pracowników OSiR o wszelkich
okolicznościach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo korzystających z obiektów
w czasie epidemii.
10. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u użytkownika obiektów, Zarządca taką
osobę umieści w odizolowanym pomieszczeniu/miejscu (wyposażonym w środki ochrony
indywidualnej i płyn dezynfekujący) po czym zawiadomi odpowiednie służby.
11. OSiR może ustalić przerwy techniczne w korzystaniu z obiektów na potrzeby dezynfekcji
powierzchni i wentylacji.
12. Urządzenia i własny sprzęt sportowy powinny być dezynfekowane bezpośrednio po użyciu
przez ćwiczącego/trenera przy wykorzystaniu środka dezynfekującego udostępnionego przez
OSiR.
13. W przypadku zajęć sportowych – za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich
uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia. Nieprzestrzeganie
zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego
udostępnienia obiektów danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu
zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji na wszystkie obiekty sportowe
OSiR w Skierniewicach
14. Każdy podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany poinformować swoich
członków/uczestników i ich opiekunów/trenerów o trybie organizacji zajęć ze szczególnym

wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć, miejsc parkingowych, miejsc zbiórek, dróg
przemieszczania się oraz zasad udostępnienia i korzystania z danego obiektu.
15. O udostępnieniu szatni ubraniowej decyduje OSiR w przypadku jej zamknięcia okrycie
wierzchnie użytkownicy i trenerzy zabierają we własnym zakresie.
16. Użytkownicy nie przestrzegający zasad określonych w obowiązujących przepisach
prawa/regulaminach obiektów oraz w niniejszej procedurze podlegają natychmiastowemu
wydaleniu z obiektów.

REGULAMIN OBIEKTÓW SPORTOWYCH OŚRODKA SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O.
w SKIERNIEWICACH ul. Pomologiczna 8, ul. Pomologiczna 10, ul. Tetmajera 7, ul. Trakcyjna 1
1.

Obiekty sportowe są miejscem przeznaczonym do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego,
treningów, zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz widowisk sportowych i rekreacyjnych.

2.

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników tj.: zorganizowane grupy odbywające
zajęcia szkolne, treningi, osoby uczestniczące w imprezach sportowych i rekreacyjnych, jak
również opiekunów tych grup: nauczycieli i trenerów oraz sędziów i publiczność uczestniczącą w
widowisku sportowym.

3.

Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie przez grupę niniejszego regulaminu jest trener,
instruktor, nauczyciel WF, organizator imprezy, oraz pracownicy obiektów sportowych.

4.

Za bezpieczeństwo osób ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia /trener,
opiekun /, osoby indywidualne wchodzą na własne ryzyko. Za bezpieczeństwo osób biorących
udział w imprezie odpowiada organizator.

5. Podczas zawodów i imprez rekreacyjnych za porządek, zabezpieczenie i prawidłowy przebieg
odpowiada ich organizator.
6. Do obowiązków opiekuna grupy / prowadzącego zajęcia / trenera, instruktora należy:
 pobieranie kluczy od szatni i ich kwitowanie u dyżurującego pracownika obiektów sportowych
przed wejściem grupy na obiekt,
 zdawanie kluczy po zakończeniu zajęć,
 dbałość o zachowanie dyscypliny i porządku przez grupę na terenie całego obiektu , a w
szczególności w pomieszczeniach z których korzysta grupa,
 odpowiedzialność za stan sprzętu i urządzeń sportowych obiektów sportowych oraz ich właściwą
i zgodną z przeznaczeniem eksploatację przez grupę, za którą bezpośrednio odpowiada,
 zgłoszenie wszelkich usterek i nieprawidłowości zauważonych w pomieszczeniach sanitarno szatniowych i treningowych przed i w trakcie ich użytkowania przez podległą mu grupę oraz
innych użytkowników przebywających na obiekcie,
 niezwłoczne informowanie dyżurującego pracownika obiektów sportowych o zaistniałych
sytuacjach lub warunkach grożących wypadkiem lub zagrożeniem dla życia i zdrowia osób
przebywających na obiekcie.
6. Opiekę nad sprzętem i urządzeniami sportowymi w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczących . Za
stan w/w sprzętu i urządzeń oraz ich przydatność w czasie zajęć odpowiada trener, instruktor
oraz nauczyciel wychowania fizycznego (prowadzący zajęcia).
7. Po zakończeniu zajęć grupa ćwicząca przekazuje sprzęt pracownikowi obiektów sportowych
Każda klasa czy zespół /grupa/ korzystający z obiektów sportowych odpowiedzialna jest za ład i
porządek po jej zajęciach.
10. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności trenera, instruktora, nauczyciela. Wszelkie
uszkodzenia sprzętu trzeba natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia, oraz pracownikowi
obiektów sportowych.

10. Podstawowym warunkiem korzystania z obiektów sportowych jest utrzymanie czystości
obiektów sportowych, szatni, urządzeń i sprzętu sportowego .
11. Wszystkich ćwiczących korzystających z obiektów sportowych obowiązuje ubiór i sprzęt
sportowy.
12. Ćwiczący rozbierają się w szatni pozostawiając ubrania i buty w należytym porządku
13. W obiektach sportowych mogą przebywać grupy ćwiczące tylko w obecności trenera, instruktora,
nauczyciela.
14. Stowarzyszenia, szkoły i inne organizacje mogą korzystać z obiektów sportowych po uprzednim
zawarciu pisemnej umowy.
15. Stowarzyszenia i organizacje wymienione w pkt. 15 nie przestrzegające założeń regulaminu
tracą prawa do korzystania z obiektów sportowych.
17. W przypadku korzystania z hali sportowej, wejście na parkiet dozwolone jest wyłącznie w
obuwiu sportowym / o jasnym spodzie przeznaczonym tylko na hale tenisówki, trampki itp./
którego zmiany dokonuje się w szatani. Ustalenie to dotyczy zawodników, uczniów, nauczycieli,
sędziów oraz organizatorów imprez. Wejście na hale sportowe w innym obuwiu tylko przy
rozłożonej wykładzinie i za zgodą zarządzającego obiektem.
17. Na terenie obiektów obowiązuje:
 całkowity zakaz palenia tytoniu, papierosów, e-papierosów. W trakcie imprez zamkniętych poza
terenem trwania przedsięwzięcia.
 zakaz wnoszenia i spożywania wszelkich napojów alkoholowych, z wyjątkiem imprez zamkniętych
za zgodą zarządcy obiektu.
 zakaz wstępu osobom nietrzeźwym i pod wpływem środków odurzających.
18. Miejscem wyznaczonym dla publiczności są trybuny.
19. Zajmowanie miejsc na trybunach i opuszczanie hal odbywa się w miejscach do tego
wyznaczonych.
21. Publiczności zabrania się :
 wchodzenia i przebywania na parkiecie, płycie boiska oraz bieżni.
 wchodzenia do szatni zawodników.
22. Zabrania się wprowadzania na teren obiektów sportowych rowerów i zwierząt oraz wnoszenie
przedmiotów i materiałów łatwopalnych, toksycznych, żrących, materiałów pirotechnicznych,
środków odurzających itp.
23. Osoby nie stosujące się do niniejszego Regulaminu będą usuwane z obiektów sportowych.
24. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych należy kierować do Dyrekcji
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
APELUJEMY DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU O ZACHOWANIE CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU,POSZANOWANIE MIENIA SPOŁECZNEGO ORAZKULTURALNE ZACHOWANIE WE
WSZYSTKICHPOMIESZCZENIACH HAL WIDOWISKOWO – SPORTOWYCH

