
 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH 

KS BIEŻANOWIANKA 

(dokument opracowano zgodnie z pismem Zarządu Infrastruktury Sportowej 

w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2020 roku znak TZ.071.39.2020.AMA) 

Wprowadzanie II etapu tzw. Infrastruktura o charakterze otwartym – „odmrażanie” sportu 

powszechnego: 

 

1. Zajęcia odbywają się w grupach 6-osobowych + trener.  

2. Każdy trener przed zajęciami ma obowiązek zweryfikować i przekazać zarządcy obiektu dane 

uczestników (liczbę, imiona i nazwiska zawodników). 

3. Zawodnicy na obiekt wchodzą już przebrani w stroje sportowe.   

4. Zajęcia rozpoczynają się i kończą bez opóźnień w wyznaczonych godzinach.  

5. Z konieczności zachowania bezpieczeństwa zawodników i personelu, teren klubu w trakcie zajęć będzie 

zamknięty dla pojazdów.  

6. Zawodnicy wchodzą na teren klubu przez bramkę znajdującą się naprzeciwko restauracji Magillo. 

7. Trenerzy oczekują na swoich zawodników przy wyznaczonym obiekcie sportowym na terenie klubu 

(lewa część boiska sztucznego, prawa część boiska sztucznego, lewa część boiska naturalnego, prawa 

część boiska naturalnego, boisko piaszczyste (wielofunkcyjne), Street Workout Park). Wyznaczone 

miejsca treningu określa załącznik nr 1 do regulaminu. 

8. Przed przystąpieniem do treningu każdy trener ma obowiązek dopilnować aby zawodnicy 

zdezynfekowali ręce środkiem, który należy pobrać z magazynu Centrum Sportu klubu.  

9. Po zakończeniu treningu należy ponownie zdezynfekować  ręce. 

10. Po zakończeniu treningu niepełnoletni zawodnicy są odprowadzeni pod wejście przez trenera 

prowadzącego, a następnie opiekę nad nimi przejmują rodzice (opiekunowie prawni). 

11. Ze względów bezpieczeństwa, podczas zajęć rodzice (opiekunowie prawni) i obserwatorzy nie są 

wpuszczani na teren klubu. 

12. W momencie dotarcia na wyznaczone miejsce treningu zawodnicy są zwolnieni z noszenia elementów 

zakrywających drogi oddechowe, jednak zdejmować je można dopiero przy wejściu na obiekt 

treningowy. W trakcie jego opuszczania należy ponownie zasłonić drogi oddechowe. 

13. W trakcie przebywania na terenie klubu należy zachować niezbędny dystans społeczny minimum 2 

metry, zarówno podczas przemieszczania się na miejsce treningu i z powrotem, jak i podczas ćwiczeń.  

14. Obowiązuje zakaz podawania sobie dłoni.  

15. Obowiązuje zakaz korzystania z budynku klubowego. Wyjątek stanowi konieczność skorzystania z 

toalety, co należy zgłosić prowadzącemu zajęcia.  

16. Zajęcia odbywają się jedynie na świeżym powietrzu. 

17. Wnoszone na zajęcia butelki z napojami oraz bidony muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem 

zawodnika.  

18. Obowiązuje bezwzględny zakaz uczestnictwa w zajęciach osób, które w ciągu ostatnich 14 dni miały 

kontakt z osobą zarażoną chorobą Covid-19, przebywających na domowej kwarantannie lub 

posiadających objawy zakażenia chorobą Covid-19.  

Regulamin ten obowiązuje od dnia 4 maja 2020 roku do odwołania. 

  Zatwierdzono 

KS Bieżanowianka  

Załącznik: 

1. Wyznaczone miejsca treningów – mapa  
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