
REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH 

W ZESPOLE SPORTOWYCH SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  

W GDYNI  

W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19  

OD 01 WRZEŚNIA 2021 R.  

 

§ 1 

CEL PROCEDURY 

1. Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu osób korzystających z obiektów 

sportowych w ZSSO w Gdyni. 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom oraz pracownikom szkoły w czasie korzystania  

z obiektów sportowych w związku ze stanem pandemicznym (COVID-19). 

3. Ustalenie zasad bezpieczeństwa korzystania z obiektów sportowych podczas obywających 

się zajęć. 

§ 2 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH 

1. Obiekty sportowe w roku szkolnym 2021/2022 wynajmowane są w godzinach: 

- w godzinach od 17.00 – 21.30. 

2. Korzystanie z obiektów odbywać się będzie zgodnie z wcześniej ustalonym grafikiem zajęć 

grup sportowych. 

3. W miejscach wspólnych osoby korzystające z obiektu muszą mieć zakryte usta i nos, 

również obowiązuje te osoby zachowanie dystansu minimum 1,5 m od siebie przed 

wejściem do szkoły oraz na jej terenie w częściach wspólnych (hol, toalety). 

4. Korzystający z sali gimnastycznej po wejściu do szkoły udają się bezpośrednio do szatni 

wyznaczonej przez pracownika szkoły. Nie gromadzą się w grupach przed wejściem do 

szkoły oraz  w szkole. 

5. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci przyprowadzających na zajęcia sportowe nie mogą 

wchodzić do budynku szkoły. 

6. W celu zapewnienie bezpieczeństwa, korzystający z sal gimnastycznych zobowiązani są 

wchodząc i wychodząc z sali do dezynfekowania dłoni, korzystając  

z ogólnodostępnego dozownika z płynem do dezynfekcji rąk. 

7. Najemcy obiektów sportowych oraz kluby zapewniają we własnym zakresie sprzęt sportowy 

osobom trenującym oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za jego dezynfekcję. 



8. Za pobyt na terenie szkoły oraz przestrzeganie niniejszego regulaminu odpowiadają osoby 

prowadzące zajęcia. 

9. Osoby/trenerzy prowadzący zajęcia sportowe odpowiedzialni są za grupę osób 

przebierających się w szatni po zajęciach. Zobligowani są do zamknięcia szatni po 

ostatniej osobie wychodzącej z szatni i osobiście przekazanie klucza do portierni. 

10. Korzystający z obiektów sportowych są zobowiązani do przestrzegania niniejszego 

regulaminu, a w szczególności  poleceń dyrekcji oraz pracowników ZSSO w Gdyni. 

11. W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych  

z pandemią COVID-19 zarządca ma prawo usunąć osobę korzystającą z obiektu lub całą 

grupę oraz rozwiązać umowę najmu. 

12. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje ogólny regulamin obiektu. 

 

§ 3 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r. i obowiązuje do odwołania pandemii 

COVID-19. 


