
REGULAMIN KORZYTANIA Z GMINNEJ HALI SPORTOWEJ W GDOWIE W 

CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA 

Rozdział 1. Część Ogólna 

1. Obiekt sportowy zostaje udostępniony na potrzeby: 

a) zorganizowanych treningów (zajęć sportowych) - należy przez to rozumieć formę 

aktywności fizycznej organizowaną przez podmioty prowadzące działalność 

sportową w szczególności przez kluby sportowe oraz instruktora sportowego 

Gminnej Hali Sportowej w Gdowie, 

b) doraźnej aktywności sportowej. 

2. Jeżeli w niniejszym Regulaminie mowa jest o: 

a) Trenerze – należy przez to rozumieć wyłącznie trenera lub instruktora sportu 

prowadzącego zajęcia, 

b) Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną wykonującą w ramach 

stosunku pracy lub innej umowy cywilnoprawnej czynności związane z 

udostępnieniem Gminnej Hali Sportowej w Gdowie. 

c) Uczestniku – należy przez to rozumieć każdą osobę przebywającą w Gminnej Hali 

Sportowej w Gdowie nie będącą Trenerem lub Pracownikiem. 

d) Obiekcie – należy przez to rozumieć budynek Gminnej Hali Sportowej w Gdowie.  

 

Rozdział 2. Zasady korzystania 

1. Gminna Hala Sportowa w Gdowie będzie czynna w godzinach 16.00 - 22.00. 

2. Zgodnie z zaleceniami limit osób, które jednocześnie będą mogą korzystać z Gminnej 

Hali Sportowej w Gdowie wynosi 32 osoby + 3 trenerów (z wyłączeniem obsługi). 

3. Pracownik prowadzi weryfikację liczby osób korzystających z Obiektu lub sprzętu.  

4. Zarządca obiektu udostępnia do dyspozycji Uczestników i Trenera środki do 

dezynfekcji rąk oraz sprzętu sportowego. 

5. Pracownik lub trener obowiązany jest do przeprowadzenia dezynfekcji urządzeń i 

sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających. 

6. Wyłącza się możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) oraz 

trybun.   

7. Wszystkie osoby korzystające z Obiektu zobowiązane są przed wejściem na Obiekt i po 

wyjściu z niego do zakrywania nosa i ust (podczas treningu na płycie hali zakrywanie 

ust i nosa nie obowiązuje) 

8. Wszyscy Uczestnicy oraz Trenerzy są obowiązani do dezynfekcji rąk wchodząc i 

opuszczając Obiekt. 

9. Wszystkie osoby korzystające z Obiektu zobowiązane są do używania własnego sprzętu 

sportowego. 

10. Zarządca Obiektu nie udostępnia dla potrzeb Trenerów i Uczestników maseczek oraz 

innych środków ochrony osobistej.  

11. Zarządca ustala 15-minutowe przerwy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi 

grupami w celu ograniczenia kontaktu pomiędzy grupami korzystającymi z Obiektu. 



12. Uczestnicy i Trener po zakończeniu zajęć, są zobowiązani do niezwłocznego 

opuszczenia Obiektu w celu uniknięcia gromadzenia się osób.  

13. Zarządca obiektu wyznacza Pracowników, którzy będą odpowiedzialni za kontrolę 

przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.  

14. Uczestnicy i Trenerzy nie przestrzegający zasad określonych w Regulaminie 

korzystania z Obiektu, aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub 

Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Obiektu. W przypadku 

niezastosowania się do obowiązujących zasad i nakazów, o których mowa w niniejszym 

Regulaminie – Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu 

Policji/Straży Miejskiej. 

15. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do 

odmowy kolejnego udostępnienia Obiektu danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu 

epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz do anulowania innych, 

kolejnych rezerwacji.  

16. Trener/opiekun/koordynator grupy jest obowiązany zapoznać uczestników zajęć z 

zasadami udostępniania i korzystania z Obiektu.  

17. Trener/opiekun/koordynator grupy jest zobowiązany, przed udostępnieniem mu 

Obiektu sportowego, do poinformowania Zarządcy Obiektu w przejrzysty sposób o 

trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin realizacji zajęć oraz ilości 

uczestników. Oświadczenie trenera/opiekuna/koordynator grupy stanowi Załącznik do 

niniejszego Regulaminu. 

18. Trener/opiekun/koordynator grupy zobowiązany jest do ewidencjonowania 

uczestników grupy i udostępnienia listy Zarządcy Obiektu w przypadku wystąpienia 

zarażenia lub podejrzenia zarażenia koronawirusem.  

19. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem porządkuje Regulamin korzystania 

z Gminnej Hali Sportowej w Gdowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Regulaminu Korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Gdowie w czasie 

epidemii koronawirusa 

 

 

 

Oświadczenie trenera/opiekuna/koordynator grupy 

Oświadczam, że jestem trenerem/ opiekunem/koordynatorem grupy…………………………. 

……………………………………………………….…….…, która prowadzić będzie treningi 

w dniach..................................................................w godzinach……..........................................  

Imię i nazwisko trenera/opiekuna/koordynator grupy…………………………………………... 

Dowód osobisty (numer, seria) .................................................telefon........................................ 

e- mail…………………………………………………………………………………...……… 

Jednocześnie oświadczam, że maksymalna liczba uczestników zajęć wynosić będzie………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że zapoznałem Regulaminem Korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Gdowie 

w czasie epidemii koronawirusa i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz ponoszę 

całkowitą odpowiedzialność i opiekę nad grupą.  

 

Data i czytelny podpis opiekuna/ trenera/ koordynatora grupy  

......................................... 

 

 


