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Hala widowiskowo sportowa w Szemudzie
2016.06.27
zobacz online: http://gcksir.szemud.pl/hala-widowiskowo-sportowa-w-szemudzie/

Kontakt
Tomasz Stein
tel. 58 676 12 95, tel. kom. 601 733 259
e-mail: t.stein@gcksir.szemud.pl
W okresie od 18 maja – do zakończenia Pandemii COVID-19 w Polsce :
Każdorazowe korzystanie z obiektów sportowych należy uzgodnić:
dla Gminnej Hali Sportowej w Bojanie i Boiska Sportowego przy Gminnej Hali Sportowej w Bojanie
– z panem Dariuszem Rewersem (kierownikiem Gminnej Hali Sportowej w Bojanie) tel. 661 120 678.
dla Hali Widowiskowo-Sportowej w Szemudzie i Boiska „Orlik” w Szemudzie (Boiska „Orlik” w
Szemudzie do godziny 16,00) z panem Wojciechem Malinowskim tel. 664 981 330
Boiska „Orlik” w Szemudzie po godzinie 16,00
orlikszemud@wp.pl

z panem Marcinem Szumborskim. kontakt:

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GCKSiR w SZEMUDZIE
Boiska Sportowe
NA TERENIE BOISKA JEDNORAZOWO MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 14 osób + 2 trenerów
Osoby wchodzące i opuszczające Boisko Sportowe każdorazowo, są zobowiązane do dezynfekcji rąk.
Na terenie obiektu mogą przebywać jedynie osoby biorące udział w zajęciach sportowych.
Z użytkowania wyłączone są korytarze, trybuny, szatnie, węzły sanitarne z wyjątkiem toalet.
NA TEREN BOISKA SPORTOWEGO grupy ćwiczebne wpuszczane są w ustalonych godzinach. Obsługa
obiektu każdorazowo weryﬁkuje liczbę osób korzystających z obiektu.
NA TERENIE OBIEKTU UCZESTNICY ZAJĘĆ MOGĄ KORZYSTAĆ JEDYNIE Z WŁASNEGO SPRZĘTU
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SPORTOWEGO (piłki, rakietki, lotki itp.).
NA TERENIE BOISKA nie mogą przebywać osoby nie uczestniczące w zajęciach (dotyczy to również osób
oczekujących na zajęcia lub po zajęciach).
NA TERENIE BOISKA OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ KORZYSTANIA Z SZATNI I WĘZŁÓW SANITARNYCH (
poza wyznaczoną toaletą)
Każdorazową wizytę w toalecie należy zgłosić obsłudze w celu jej dezynfekcji po każdym użyciu.
NA TERENIE BOISKA
obowiązuje zakrywanie przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki,
przyłbicy albo kasku ochronnego : ust i nosa. Obowiązek ten nie dotyczy: dzieci do lat 4, obsługi obiektu,
trenerów i osób uprawiających sport.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii.
(Dz.U. Poz. 878 z 2020 r)
HALE SPORTOWE
NA TERENIE HALI SPORTOWEJ JEDNORAZOWO MOGĄ PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 32 osoby + 3 trenerów
NA TERENIE HALI SPORTOWEJ OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ KORZYSTANIA Z SZATNI I WĘZŁÓW
SANITARNYCH
( poza wyznaczoną toaletą)
Każdorazową wizytę w toalecie należy zgłosić obsłudze w celu jej dezynfekcji po każdym użyciu.
Osoby wchodzące i opuszczające Halę Sportową każdorazowo, są zobowiązane do dezynfekcji rąk.
NA TERENIE HALI SPORTOWEJ obowiązuje zakrywanie przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki,
przyłbicy albo kasku ochronnego : ust i nosa.
Obowiązek ten nie dotyczy: dzieci do lat 4, obsługi obiektu, trenerów i osób uprawiających sport.
NA TEREN HALI SPORTOWEJ grupy ćwiczebne wpuszczane są w ustalonych godzinach. Obsługa obiektu
każdorazowo weryﬁkuje liczbę osób korzystających z obiektu.
NA TERENIE HALI SPORTOWEJ nie mogą przebywać osoby nie uczestniczące w zajęciach (dotyczy to
również osób oczekujących na zajęcia lub po zajęciach).
NA TERENIE OBIEKTU UCZESTNICY ZAJĘĆ MOGĄ KORZYSTAĆ JEDYNIE Z WŁASNEGO SPRZĘTU
SPORTOWEGO (piłki, rakietki, lotki itp.).
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii.
(Dz.U. Poz. 878 z 2020 r)
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