Zasady obowiązujące podczas korzystania z obiektów sportowych
w gminie Oborniki
od dnia 18 maja 2020r. do odwołania.
1. Kluby sportowe korzystają z obiektów według wcześniej ustalonego harmonogramu,
pozostałe osoby w godzinach otwarcia obiektów, po przybyciu na obiekt zobowiązane są
zgłosić się do pracownika OCS w celu dokonania dezynfekcji rąk i uzyskania zgody na
wejście boisko.
2. Poszczególne obiekty czynne są w godzinach ustalonych przez administratora, poza nimi
obecność na obiekcie jest zabroniona.
3. W trakcie zajęć należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom przedstawiciela
administratora obiektu, szczególnie w kwestiach sanitarnych.
4. Przed rozpoczęciem zajęć każda osoba, trener/opiekun grupy, zobowiązani są do
potwierdzenia przybycia u pracownika obiektu.
5. Do momentu wejścia na boisko, halę obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
6. Przed wejściem na boisko, halę każda osoba, zawodnik i trener zobowiązani są do dokonania
dezynfekcji rąk (środki dezynfekujące zabezpiecza administrator obiektu).
7. Dezynfekcji należy również dokonać po zakończeniu zajęć.
8. W trakcie zajęć jednocześnie na boisku może przebywać maksymalnie:
 14 osób+2 trenerów boiska typu orlik
 22 osoby+4 trenerów na boiskach pełnowymiarowych lub w przypadku możliwości
podziału boiska pełnowymiarowego na dwie równe połowy (bufor 5m), po 16
osób+3 trenerów na każdej połowie
9. W trakcie zajęć jednocześnie w hali portowej w zależności od jej powierzchni jednocześnie
może przebywać maksymalnie:
 do 300m2 12 osób+trener
 do 800m2 16 osób+2 trenerów
 do 1000m2 24 osoby+2 trenerów
 Powyżej 1000m2 32 osoby+3 trenerów
10. Obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców, innych osób, oprócz uczestniczących
w zajęciach.
11. Rodzic dowozi dziecko/zawodnika do bramy obiektu lub w inne wyznaczone miejsce przez
administratora i przekazuje dziecko trenerowi/opiekunowi.
12. W trakcie zajęć obowiązuje nakaz korzystania z własnego sprzętu, nie ma możliwości
korzystania ze sprzętu administratora (własne piłki, znaczniki itp.).
13. Konieczne jest przybycie w stroju obowiązującym w trakcie zajęć, nie ma możliwości
korzystania z szatni, za wyjątkiem WC.
14. Ustala się przerwę pomiędzy poszczególnymi zajęciami w celu m.in. dokonania dezynfekcji
urządzeń z których korzystała grupa.

