Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera W Chomęcicach

Chomęcice 30 kwietnia 2020r.

PROCEDURA KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARKADEGO FIEDLERA W CHOMĘCICACH NA CZAS COVID -19
Każda osoba korzystająca z boiska obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
1. Boisko przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach funkcjonuje od poniedziałku
do piątku w godzinach:
8:00 - 14:00 na potrzeby wewnętrzne szkoły
14.00 - 17.00 dla podmiotów zewnętrznych w celach komercyjnych po wcześniejszym ustaleniu
terminu z administratorem obiektu.
17.00 - 20.00 dla lokalnej społeczności.
2. Z obiektu może jednocześnie korzystać maksymalnie 6 osób.
3. Korzystanie z boiska wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod numerem 61 810 76 41.
Osoba dokonująca rezerwacji odpowiada za całą grupę. Rezerwacja zostaje anulowana jeśli grupa
nie potwierdzi obecności na miejscu w wyznaczonym czasie. Czas każdej rezerwacji jest
automatycznie skrócony o 15 minut - na potrzeby zejścia grupy z boiska i zachowania należytej
przerwy pomiędzy grupami. Grupy lub pojedyncze osoby po skorzystaniu z boiska są zobowiązane
do dezynfekcji metalowych części bramek, klamek w furtkach oraz siedzisk zamontowanych na
boisku.
4. Użytkownicy obiektu mogą korzystać wyłącznie z własnego sprzętu sportowego.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa:
- korzystający z obiektu zobowiązani są wchodząc i wychodząc do dezynfekowania dłoni,
korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów do dezynfekcji,
- podczas korzystania z boiska obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu między
korzystającymi z obiektu – minimum 2 metry,
6. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za umyślne
zniszczenia.
7. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności
do poleceń pracowników szkoły.
8. Osoby korzystające z boiska są zobowiązane do zabierania po sobie wszystkich pozostałości po
pożywieniu, opakowaniach i innych przedmiotach nie wymienionych, a nie będących własnością
Szkoły.
9. Czynność obowiązkowej dezynfekcji rąk wykonuje się przed wejściem na teren Szkoły i tuż przed jej
opuszczeniem. Szkoła w miarę swoich możliwości udostępni płyn dezynfekujący przy wejściu na
boisku. Jednak profilaktycznie zaleca się posiadanie własnego środka.
10.Pomimo obowiązku dezynfekcji po korzystaniu z boiska pracownicy obsługi szkoły będą cyklicznie
prowadzić odkażanie.
11.W przypadku korzystania z boiska nie ma obowiązku zakrywania twarzy lecz jest zalecenie
zachowania dystansu społecznego , określonego przez Ministra Zdrowia.
12.Szkoła nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa w odniesieniu do możliwości zachorowania na
COVID-19 lub inne choroby podczas przebywania na terenie boiska.
13.Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać na obiekcie tylko pod opieką osoby dorosłej.
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14.W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych z pandemią
COVID 19 administrator ma prawo usunąć korzystającego lub całą grupę korzystających z terenu
obiektu, w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Policja.
15.Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu.
Procedura obowiązuje od 4 maja 2020 r. do odwołania.

