
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/2020 
Dyrektora OSiR w Goleniowie z dnia 30.07.2020r. 

 
 

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACY JNYCH  
OSIR GOLENIÓW W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA.  

 
Od 30 lipca 2020 roku  zgodnie z zapisami Rozporządzenia  Rady Ministrów 24.07.2020 (Dz. U. z 2020r. 
Poz.1292)  udostępniam do wykorzystania  infrastrukturę sportową o charakterze kubaturowym: 
 
HALA SPORTOWA PRZY UL. NORWIDA 1  czynna pn-pt:  15.00 -22.00 do 151 osób łącznie na całym 
obiekcie. 
HALA SPORTOWA PRZY UL. Szarych Szeregów  czynna pn-pt:  15.00 -22.00 do 75 osób łącznie na 
całym obiekcie. 
Wykorzystanie poszczególnych elementów infrastruktury sportowej dotyczy grup zorganizowanych 
i dokonujących wcześniejszej rezerwacji obiektu.  
 
W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie pracowników i osób korzystających z naszych 
obiektów, prosimy wszystkich o stosowanie się do ogólnych zasad sanitarnych w okresie pandemii 
i przedstawionych zasad, obowiązujących na obiektach zamkniętych OSiR w Goleniowie. 
Wymienione poniżej zasady obowiązują bezwzględnie wszystkich, którzy korzystają z naszych  
kubaturowych  obiektów sportowych.  

1. Każda osoba wchodząca i wychodząca z obiektu ma obowiązek dezynfekcji rąk, a poruszanie 
się po obiekcie w ciągach komunikacyjnych wymaga stosowania zasad reżimu sanitarnego tj. 
zasłonięcia ust i nosa poprzez założenie maski. Podczas treningu nie ma potrzeby ich 
używania.  

2. Zachowania dystansu społecznego min. 1,5 metra. 
3. Weryfikacji uczestników - obowiązek zgłoszenia wejścia na obiekt do zarządcy/ gospodarza 

obiektu o ilości osób wchodzących na obiekt (potwierdzenie rezerwacji). 
4. Określona we wstępie zarządzenia liczba osób korzystających z obiektu jest sumą 

zawodników, trenerów, opiekunów, rodziców. Przestrzeganie w zakresie ilości osób 
korzystających z obiektu jest obowiązkiem kierownika grupy i gospodarza obiektu.  

5. Brak możliwości korzystania z szatni z wyłączeniem WC. 
6. Korzystanie wyłącznie z własnego sprzętu treningowego.  
7. W zakresie obsługi klientów, pracowników OSiR i klientów obowiązuje reżim sanitarny, 

określony w punkcie 1. Wszystkie możliwe sprawy załatwiamy telefonicznie lub internetowo.  
Płatności prosimy dokonywać kartą płatniczą.  

8. Wszyscy korzystający z obiektu zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom obsługi 
obiektu. 

9. Wszyscy korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zapisów zarządzenia i 
regulaminu danego obiektu.  

 
 
 
 
                                                                                                        Dyrektor OSiR Goleniów  
                                                                                                                     A. Łukasiak 


