Zielona Góra 04.05.2020 r.

Regulamin korzystania z boiska
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze, ul. Wyszyńskiego 17,
w okresie pandemii koronawirusa od dnia 4 maja 2020 r. do odwołania
Każda osoba korzystająca z boiska obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym
regulaminem.
1. Administratorem boiska jest Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze.
2. Z boiska będzie można korzystać w godzinach: 9:00 – 18:00 z przerwą w godz. 14.00 – 14.30
na

dezynfekcję.

Przed

udostępnieniem

do

użytkowania

boiska,

obiekt

będzie

zdezynfekowany.
3. Skorzystanie z boiska będzie wymagać wcześniejszej rezerwacji w sekretariacie szkoły SP 1
w Zielonej Górze.
4. Z boiska korzystać może maksymalnie jednorazowo 6 osób, dzieci do lat 13 mogą korzystać
z boiska tylko pod opieką osoby dorosłej, która wliczana jest do grupy 6 osób.
5. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska szkolnego ma młodzież, która nie ukończyła 13 roku
życia w godzinach 9:00 – 13:00.
6. Korzystanie z obiektu możliwe jest po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk, obuwia
i sprzętu sportowego.
7. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
8. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych obiekt będzie nieczynny.
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu
a) obowiązuje zachowanie bezpiecznego minimum 2 m dystansu pomiędzy korzystającymi
z obiektu,
b) po wejściu na teren obiektu nie obowiązuje nakaz zakrywania twarzy.
10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania
z obiektu. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają
materialnie za umyślne zniszczenia.
11. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu,
a w szczególności do poleceń pracowników szkoły.
12. W razie naruszenia obowiązujących zasad dla pandemii koronawirusa i powyższego
regulaminu administrator ma prawo usunąć zawodnika lub całą grupę z terenu obiektu
w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Straż Miejska lub Policja.

13. Regulamin obowiązuje w okresie pandemii koronawirusa od dnia 4 maja 2020 r. do
odwołania.

