
 

Zasady funkcjonowania obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 

im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach  

Etap II infrastruktura sportowa o charakterze otwartym - zgodnie z wytycznymi; 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. Dz.U. RP Poz.792 

Obowiązuje od 11 maja 2020r. do odwołania. 

 

1. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z 

obiektów; 

2. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni 

i węzła sanitarnego (poza toaletą); 

3. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu 

lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;  

4. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po 

każdym użyciu i każdej grupie korzystających; 

5.  Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy 

między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza 

kontakt między grupami korzystających; 

6. Za nieprzestrzeganie zasady limitu 6 osób (podczas przebywania na obiekcie), podmiot 

uprawniony nie ponosi odpowiedzialności karnej. 

7. Podmiot uprawniony  nie odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków, oraz inne 

zdarzenia losowe, uczestnicy wchodzą na obiekt nawłasną odpowiedzialność i nie będą 

dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń. 

8. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i 

opuszczając obiekt.  

9. Obowiązujący limit uczestników na każdym boisku to 6 osób plus osoba prowadząca zajęcia. 

Limit dotyczy jedynie osób korzystających z obiektu. Nie dotyczy on osób niezbędnych do 

jego obsługi. 

10. Z obiektów sportowych korzystać mogą jedynie grupy zorganizowane, np. kluby, 

stowarzyszenia, sekcje sportowe (posiadające osobę prowadzącą zajęcia, np. opiekuna, 

trenera, animatora sportu, instruktora sportu!). 

11. Korzystanie z obiektów sportowych będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia 

każdorazowo osobie obsługującej obiekt pisemnej listy obecności uczestników zajęć.  

12. Korzystanie z  plenerowego placu zabaw nie jest dopuszczone.  Możliwe jest natomiast 

korzystanie ze stadionu lekkoatletycznego pod warunkiem spełnienia obowiązków 

nałożonych na podmiot zarządzający. 

13. Nie ma możliwości udostępniania obiektów bez zapewnienia wymogów określonych w 

rozporządzeniu, np. weryfikacja liczby osób, dezynfekcja, zapewnienie piętnastominutowych 

odstępów w korzystaniu z obiektów przez następne grupy korzystających. 

14. Otoczenie obiektów sportowych nie może  być traktowane jako osobny obiekt. 



15. Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób 

uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek 

zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt. 

16. Możliwość udostępnienia otwartych obiektów sportowych nie jest ograniczona limitem 

wieku. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w 

wieku do 13 lat może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub 

innej osoby pełnoletniej. 

17. Zalecane jest zachowywanie możliwie najczęściej dystansu przy uprawianiu sportu na 

otwieranych obiektach, analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się i bezpiecznych 

odstępach 2 metrowych. 

18. Nie ma możliwości wypożyczania sprzętu sportowego. Wszelki wniesiony na obiekt sprzęt 

uczestników powinien być zabrany w momencie opuszczania obiektu, organizator nie 

odpowiada za pozostawiony sprzęt. 

19.  Dla wszelkich niezdefiniowanych  powyżej zdarzeń obowiązują aktualne czasowo 

ogólnokrajowe zasady bezpieczeństwa i zachowania dystansu społecznego. 

20. Z obiektów sportowych nie można korzystać w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, 

zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników tzn. opadów, silnego wiatru i burzy. Z boisk nie 

można korzystać przy mokrej nawierzchnie. 

21. Na  obiektach  obowiązują  ponadto  dotychczasowe  ogólne  regulaminy  obiektu. 

22. Nieprzestrzegania powyższych zasad będzie zgłaszane do organów porządkowych. 

23. Osobą uprawnioną do udostępnienia obiektu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Łodygowicach. Nie jest to trener czy osoba prowadząca zajęcia. 

 

 

Kompleks Sportowy  przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łodygowicach 

godz. otwarcia od godz. 13:00 do godz. 18:00 od dnia 11.05.2020 r. do odwołania. 

Wejścia o pełnych godzinach na 45 min. 

Wejście na obiekty - wejście główne szkoły od ul. Okrężnej. 

Rezerwacja grup telefonicznie pod numerem: +48 33 862 06 27 


