REGULAMIN BOISK
WYTYCZNE SANITARNE W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID 19
1. Boiska, wraz z przynależnymi do nich trybunami i infrastrukturą, znajdujące się
na terenie nieruchomości przy ul. Potockiej 1 w Warszawie, zwane dalej
„boiskami” lub „obiektami” są obiektami sportowymi stanowiącymi własność
m.st. Warszawy Dzielnicy Żoliborz, administrowanymi przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, zwany dalej „OSiR Żoliborz” lub
„administratorem”.
2. Wjazd na teren OSiR Żoliborz jest możliwy jedynie bramą do tego przeznaczoną
(oznakowaną).
3. Na terenie OSiR Żoliborz, poza przebywaniem na boisku, wymagane jest
noszenie maseczek lub innych elementów odzieży zakrywających nos i usta lub
zachowanie 2 metrowego dystansu społecznego bez konieczności zasłaniania
nosa i ust.
4. Wszystkie osoby przebywające na terenie boisk zobowiązane są do zapoznania
się i stosowania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Nieruchomości.
5. Boiska nie są powszechnie dostępne.
6. Z boisk mogą korzystać zorganizowane grupy pod nadzorem trenera, drużyny
piłkarskie lub inne grupy - w czasie i na zasadach określonych w zawartych z OSiR
Żoliborz umowach.
Obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie osób towarzyszących ze względu na
konieczność ograniczenia ilości osób przebywających na obiekcie w tym samym
czasie.
7. Użytkownicy obiektów zobowiązani są do przestrzegania powszechnie
obowiązujących przepisów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.
8. Użytkownicy obiektów zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się
poleceniom pracowników OSiR Żoliborz.
9. Osoby przebywające na obiektach mogą korzystać z jednego zewnętrznego
węzła sanitarnego WC, obowiązuje zakaz korzystania z szatni i pryszniców.
10. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia
sportowego.
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa:
a. minimalna przerwa między zajęciami poszczególnych grup wynosi 15 min;
b. w trakcie przerw ekipa sprzątająca Ośrodka (odpowiednio zabezpieczona)
dezynfekuje toalety i ewentualnie sprzęt sportowy;
c. korzystający z obiektu zobowiązani są wchodząc i wychodząc do
dezynfekowania dłoni korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów do
dezynfekcji;
d. dezynfekcji podlega również sprzęt sportowy, przy czym Najemca
zobowiązany jest do dezynfekcji swojego sprzętu treningowego własnymi

środkami do dezynfekcji;
e. podczas korzystania z boisk i pozostałej części obiektu obowiązuje
zachowanie bezpiecznego dystansu między korzystającymi z obiektu –
minimum 2 metry;
f. w zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, obowiązuje
bezwzględny zakaz wstępu osobom z objawami chorobowymi takimi, jak:
katar, kaszel, gorączka, łzawienie oczu lub sugerującymi chorobę zakaźną;
12. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają
materialnie za umyślne zniszczenia.
13. Za rzeczy pozostawione na terenie boiska administrator nie odpowiada.
14. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do budynków na terenie OSiR Żoliborz,
chyba że zgodę na to wyrazi Dyrektor OSiR Żoliborz.
15. Za przestrzeganie niniejszych wytycznych oraz poinformowanie o nich
uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący dane zajęcia.
Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być
podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego danemu
podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego oraz
do anulowania rezerwacji danego obiektu.
16. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu
oraz Regulaminu Boisk (ogólny regulamin obiektu).
17. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem porządkuje Regulamin Boisk
(ogólny regulamin obiektu).

