Zał.1 do Zarządzenie NR10/20 dyr. ZPO w Jurkowie

Do obowiązującego REGULAMINU korzystania z boisk przy ZPO w Jurkowie dodaje się następujące
zasady bezpieczeństwa obowiązujące od 18 maja 2020r. do końca roku szkolnego.
1. Z boiska sportowego można korzystać wyłącznie w celu odbycia treningów przez zorganizowane grupy
z wyłonioną osobą odpowiedzialną (opiekunem grupy).
2. Z boiska sportowego może korzystać maksymalnie 14 osób ćwiczących oraz 2 trenerów (opiekunów).
3. Zainteresowani/osoby organizujące treningi/zajęcia sportowe są zobowiązani do złożenia wniosku
o udostepnienie obiektu na adres e-mail: zpojurkow@szkola.wp.pl.
Taki wniosek powinien określać:
- osobę (imię, nazwisko, telefon)odpowiedzialną za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów,
wytycznych i ograniczeń oraz zebranie odpowiednich dokumentów (zgody rodziców, deklaracje,
oświadczenia itp.),
- harmonogram korzystania z obiektów (w przypadku grup złożonych z uczniów nie może być zbieżny
w czasie z zajęciami dydaktycznymi prowadzonymi zdalnie),
- osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie dezynfekcji urządzeń klamki, ławki (szkoła nie udostępnia
sprzętu sportowego ani środków dezynfekujących).
4. Korzystający z boiska obowiązani są do:
1) zachowania 2 metrowego dystansu społecznego;
2) zasłaniania twarzy do momentu wejścia na boisko;
3) dezynfekowania rąk przed wejściem na boisko i po jego opuszczeniu;
4) korzystania z własnego sprzętu treningowego;
5) bezwzględnego przestrzegania wytycznych GIS, MZ i MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVIT-19 (za przestrzeganie dyscypliny i reżimu sanitarnego podczas korzystania z boiska
odpowiada osoba zgłaszająca wejście na boisko (opiekun grupy);
6) przestrzegania szczegółowych wytycznych Ministerstwa Sportu i Polskich Związków Sportowych
dotyczących formuły prowadzenia zajęć,
ponad to:
5) w obiektach sportowych mogą przebywać tylko osoby ćwiczące;
6) pomiędzy obecnością poszczególnych grup musi być ustalona przerwa na dezynfekcję;
7) grupa ćwiczebna na obiekt będzie wpuszczana nie wcześniej jak pięć minut przed planowaną godziną zajęć.
5. Do odwołania nie udostępnia się korytarzy, szatni oraz węzłów sanitarnych dla osób korzystających z boisk
sportowych. WC z umywalką udostępnione będzie tylko dla pracowników i uczniów naszej szkoły w godzinach
pracy pracowników obsługi (od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 18:00) i pod warunkiem zachowania
zasad bezpieczeństwa tj. poruszania się w obiekcie w wytyczonych miejscach i z maseczką na twarzy.

6. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za zniszczenia.
7. Do odwołania plac zabaw przy obiekcie sportowym w Jurkowie pozostaje zamknięty (Zarządzenie Wójta
Gminy Dobra OR.0050.1.3.24.2020).
8. Każda osoba korzystająca z boiska obowiązana jest do zapoznania się z niniejszymi ustaleniami.
9. W razie naruszenia powyższych ustaleń oraz obostrzeń związanych z pandemią COVID-19
zarządca ma prawo usunąć korzystających z terenu obiektu.
10. Ponieważ zajęcia sportowe nie są zajęciami szkolnymi, wszystkie konsekwencje związane z
nieprzestrzeganiem przepisów, ustalonych zasad i wytycznych zarządcy obiektu a również wytycznymi GIS,
MZ, MEN i MS ponoszą organizujący zajęcia (opiekunowie grup).

