
WW^*wa.iłWkl\ąwtlL

ą
CENTRUM SPORTU

l KULTURY W GARWoLifulE
08400 Garwolin, Al. Źwirki i Wigtlni i6

tel./iax {025) 6B2-20-5 1

FĘ6Cl'ł: 000285451 ; NlP: 826-1 7-63-!':':6

INFORMACJA

Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie informuje, żę zgodnie z

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia

określonych ograniczęh, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu

epidemii oruz,zgodnie z wytyczrLymi Ministra Sportu dopuszcza się do uzytku otwarte

boiska znajdujące się przy ul. Sportowej 34 (Stadion Miejsk) orazprĄr Al. Legionów

2I ,,ORLIK 2012". Boiska udostępniane będą na podstawie regulaminów,

opracowanych na czastrwania pandemii COVID - 19.
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REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTOW
TENISOWYCH W CZASIE TRWANIA PANDEMII

COVID_19

Szanowni Państwo,
W nviązku z otwalciem obiektów tenisowych w II etapie prz!\wacania aktywności sportowej
w Polsce, przedstawiamy procedury obowiązujące podczas pandemii COVID-19 dla graczy

amatorów oraz grup dziecięcych korzystających z kortów tenisowych Centrum Sportu i
Kultury w Garwolinie przy ul. Spońowej 34 .

Przed rozpoczęciem gry należy pobrać osobiście klucz do końu w kasie /pańer pływalni /
i zwrócić go osobiście po zakończeniu gry.

Dla graczy - amatorólv
1. Obowi7kowe jest przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym.
2. Niekorzystanie z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte).
3. Obowiązuje zasłanianietwarry w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast
przehywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zalływaniatwarzy.
4. Obowiązuje limit cńęrech osób na kort.
5. Rekomendowane jest systematyczne odkazanie rąk (np.: co 15 min.) - obowiązkowe prry
wejściu na obiękt i po zakończeniu gry.
6. Piłki powinny być przyporządkowane §lko do danego kortu.
1.Konięczna jest rczygnacja z procedury ,podawania sobie ręki" po grze.Możma jązastąpić
np. skinieniem głową.
8. Zalecarry jest lS-minutowy bufor czasowy między zakończeniem gry, a uzyciem kortu
przęzkolejnych gracry.
9. Po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłocznę opuszczenie obiektu
(niegromadzenie się).

Zajęcia grupowe - grupy dziecięce.
1,.Zajęcia dla 4-osobolvych grup dziecięcych, Na korcie możrebraćudział w treningu
maksymalnie czwórka dzięci plus jeden trener (nie na połowie, tylko na obu stronach kortu).
2. Obowirykowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym.
3. Niekorzystania z szatń na terenie obiektu (szatnie zamknięte)
4. Obowiązuj e zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast
prżebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twaruy
5. Piłki zbięra tylko trener tubą zzachowaniem zasad uĄwania tuby .

6. Do odwołania obowiąĄe zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzięci- ze wzg\ędu na
koniecznośó ograńczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie.
7.Pozostńe zapisy regulaminu korzystania z kortów tenisowych pozostają bezzmian
8. Zalecarry jest l5-minutowy bufor czasowy między zakończeniem gry a uĄciem kortu
przęz kolej nych graczy .

Prosimy o logikę w postępowaniu i bezdyskusyjną akceptację wytycznych pracowników
obiektu. Mamy nadziĄę, że przestrzeganie wytycznychprzycryni się do szybkiego przej
do kolejnego etapu odmtażańa procedur w tej chwili obowiązujących.
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OBIEKTOW SPORTOWYCH W CZASIE

- TRWANIA PANDEMII CovID-19

W związku z otwarciem obiektów sportowych w II etapie ptzywlacania ak§wności
sportowej w Polsce, Centrum Sportu Kultury w Garwolinie przedstawia następujący projekt
korzystania z obiektów sportowych.

1. Obowiązkowe jest przyjście na obiekt w stroju sportowym,
2. Obowiązuje zasłaniańe twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy,

natomiast przebywĄąc na boisku piłkarskim nie ma obowiązku zaWwania
twarzy,

3. Obowiązuje limit sześciu osób plus jeden trener na 1 boisko. Ptzy czym boisko
treningowe przł ul. Sportowej 34 traktujemy jako jedno co omacza, że może na
nim ówiczyó jednorazowo 6 zawodników,

4. W przypadku jeśli odbywa się trening lekkoatle§cmy w grupie sześciu osób , w
tym samym czasie nie mogą się odbywać inne zajęcia sportowe ,Boisko ,biężnia
oraz Ębuny traktowane są jako jeden obiekt .

5. Obowiązkowo przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry naleĘ zdezynfekowaó
ręce,

6. Rekomendowane jest również odkażanie rąk w trakcie zajęć co 15 minut,
7. Konieczna jest rerygnaĄa z procedury ,,podawania sobie ręki" po grze.

Możnla jązastąpió np. skinieniem głową,

8. Zalecany jest 15-minutowy bufor czasowy między zakończęniem gry a wejściem na
trening kolejnej grupy,

9. Po zakończeniu gry rekomendowane jest niezvńoczne opuszczenie obiektu
(niegromadzenie się)

10. Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci - ze
względu na konieczność ograniczeńa ilości osób przebywĄących w §m samym
czasie na obiekcie,''' 

1 1. Pozostałe zapisy regulaminu korzystania z obieklu pozostają bez zmian.

Prosimy o logikę w postępowaniu i bezdyskusyjną akceptację wltycznych pracownikow
obieklu. Mamy nadzieję, że przestrzeganie wytycznych przyczyni się do szybkiego przejścia
do kolejnego etapu odmrużaniaprocedur w tej chwili obowiązujących.
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REGULAMIN KORZYSTANI.A Z OBIEKTU
SPoRToWEGo ORLIK 2012 PRZY

Al. LEGIO|{OW w CZASIE TRWANIA
PANDEMII CovID_lg

W związk|f, z otwarciem obiektów sportowych w II etapie przywracania ak§wności
sportowej w Polsce, Centrum Sportu Kultury w Garwolinie przedstawia następujący projekt
korzystania z kompleksu ORLIK 201ż .

1. Obowiązkowe jest przyjście na obiekt w stroju sportowym,
2. Obowiązuj e zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy,

natomiast Wzebywąąc na boisku nie ma obowiązku zakływaniatwarzy,
3. Obowiązuje limit sześciu osób plus jeden trener na 1 boisko.

W przypadku obiektu ORLIK 2012 jednocześnie może trenowaó sześciu
zawodników na boisku z nawlęrzchnią trawiastą i 6 zawodników na boisku
poliuretanowym,

4. Obow.iązkowo przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry naleĘ zderynfekowaó
ręce,

5. Rekomendowane jest również odkażarńe rąk w trakcie zajęó co 15 minut,
6. Konieczna jest rerygnacja z procedury ,,podawania sobie ręki" po gtze.

Można ją zastąptc np. skinieniem głową,

7. Zalecany jest 15-minutowy bufor czasowy między zakończęniem gry a wejściem na
trening kolejnej grupy,

8. Po zakończenilJ gry rekomendowane jest nięnłłoczne opuszczenie obiektu
(niegromadzenie się)

9. Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci - ze
względu na konieczność ograniczęnia ilości osób przebywających w tym samym
czasie na obiekcie,
Pozostałe zapisy regulaminu korrystania z obiektu pozostają bez zmian,

Prosimy o logikę w postępowaniu i bezdyskusyjną akceptację wytycznych pracowników
obiektu. Mamy nadzieję, że przestrzeganie wytycznychprzlczyni się do szybkiego przejścia
do kolejnego etapu odmrażania procedur w tej chwili obowiązujących.


