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Wprowadzanie III etapu „odmrażanie” sportu powszechnego
OTWARCIE SAL I HAL SPORTOWYCH

1. Zajęcia odbywają się w grupach 12-osobowych + trener.2. Każdy trener przed zajęciami ma obowiązek zweryfikować i przekazać zarządcy obiektu dane uczestników (liczbę,imiona i nazwiska zawodników).3. Zajęcia rozpoczynają się i kończą bez opóźnień w wyznaczonych godzinach. Godziny będą przekazywane grupomćwiczącym bezpośrednio przez prowadzącego zajęcia.4. Zawodnicy do budynku wchodzą wejściem głównym już przebrani w stroje sportowe.5. Trenerzy oczekują swoich zawodników przed wejściem głównym do budynku.6. Każdy trener ma obowiązek dopilnować aby po wejściu do budynku zawodnicy zdezynfekowali ręce środkiem dodezynfekcji. Środek będzie znajdował się przy recepcji na stoliku.7. Odzież wierzchnią oraz buty zawodnicy zostawiają na przygotowanych wieszakach (krzesłach) na korytarzu przyrecepcji.8. Na salę zapaśniczą zawodnicy udają się w klapkach, przed wejściem do sali zostawiają klapki, wchodzą boso idopiero tam ubierają buty zapaśnicze (zamienne) wcześniej sprawdzone i zdezynfekowane przez trenera(dezynfekcja podeszwy).9. Trener ma obowiązek dopilnować, aby zawodnicy nie grupowali się podczas przebywania w budynku klubu.10. W trakcie treningu zawodnicy są zwolnieni z noszenia elementów zakrywających drogi oddechowe, jednakzdejmować je można dopiero przy wejściu do sali zapaśniczej. W trakcie jego opuszczania należy ponowniezasłonić drogi oddechowe.11. Podczas treningu obowiązuje dystans społeczny, nie ma możliwości ćwiczenia w parach.12. Sprzęt sportowy wykorzystywany do treningu powinien być każdorazowo zdezynfekowany po użyciu.13. Po zakończeniu treningu należy ponownie zdezynfekować ręce.14. Mata zapaśnicza powinna być każdorazowo dezynfekowana po każdej grupie treningowej środkiemprzygotowanym przez administratora budynku.15. Po zakończeniu treningu niepełnoletni zawodnicy są odprowadzeni pod wejście przez trenera prowadzącego, anastępnie opiekę nad nimi przejmują rodzice (opiekunowie prawni).16. Ze względów bezpieczeństwa, podczas zajęć rodzice (opiekunowie prawni) i obserwatorzy nie są wpuszczani dobudynku klubu.17. W trakcie przebywania na terenie klubu należy zachować niezbędny dystans społeczny minimum 2 metry, zarównopodczas przemieszczania się na miejsce treningu i z powrotem, jak i podczas ćwiczeń na macie.18. Obowiązuje zakaz podawania sobie dłoni.19. Obowiązuje zakaz korzystania z szatni oraz pryszniców.20. Istnieje możliwość skorzystania z toalety, co należy zgłosić prowadzącemu zajęcia.21. Wnoszone na zajęcia butelki z napojami oraz bidony muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem zawodnika.22. Obowiązuje bezwzględny zakaz uczestnictwa w zajęciach osób, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt zosobą zarażoną chorobą Covid-19, przebywających na domowej kwarantannie lub posiadających objawyzakażenia chorobą Covid-19.23. Każdy zawodnik ma obowiązek dostosowania się do poleceń prowadzącego zajęcia.24. Za złamanie jednego z powyższych punktów zasad bezpieczeństwa zawodnik może zostać odsunięty od zajęć iusunięty z budynku.
Regulamin ten obowiązuje od dnia 18 maja 2020 roku do odwołania.
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