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Słupca, 04. maja 2020 r.

Zarządzenie 4/2020
Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy
w sprawie korzystania z kompleksu boisk orlik przy ul. Powstańców Wielkopolskich 22b
w trakcie stanu epidemii.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii, informuję, że kompleks boisk orlik Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Słupcy zostanie udostępniony użytkownikom uwzględniając następujące zasady
bezpieczeństwa:
1. Na poszczególnych boiskach kompleksu może przebywać jednocześnie 6 osób oraz
ewentualnie osoba prowadząca zajęcia. Weryfikacji liczby uczestników zajęć będą
dokonywać animatorzy.
2. Osoby korzystające z kompleksu boisk nie mają możliwości korzystania z szatni oraz
węzła sanitarnego, poza toaletą.
Wszyscy uczestnicy zajęć przychodzą na obiekt przygotowani do udziału w zajęciach
tzn. w stroju sportowym oraz w odpowiednim obuwiu.
3. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do dezynfekcji rąk przed wejściem i po
opuszczeniu obiektu. Zabrania się wchodzić na boiska bez zgody animatora.
4. Korzystanie z boisk jest możliwe po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji. Ze
względu na ograniczenie liczby uczestników oraz konieczność zachowania 15minutowych odstępów pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami, ustala się
następujący czas trwania rezerwacji:
a) boisko piłkarskie- 45 minut (rezerwacja rozpoczyna się o każdej pełnej godzinie)
b) boisko wielofunkcyjne- 45 minut (rezerwacja rozpoczyna się kwadrans po każdej
pełnej godzinie)
c) boisko do siatkówki plażowej- 1 godzina 45 minut (rezerwacje rozpoczynają się
w następujących godzinach: 13.00, 15.00, 17.00, 19.00).
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5. W trakcie stanu epidemii Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nie udostępnia osobom
korzystającym z obiektu sprzętu sportowego.
6. Uczestnicy zajęć nie mają obowiązku zakrywania twarzy w trakcie ich trwania. Nakaz
zakrywania twarzy obowiązuje w trakcie przemieszczania się na obiekt oraz
korzystania z toalety.
7. Osoby do 13 roku życia powinny dotrzeć na kompleks boisk pod opieką rodzica,
opiekuna prawnego lub pełnoletniej osoby.
8. Podczas prowadzenia zajęć zaleca się zachowanie odległości 2 m między
uczestnikami.
9. Na terenie obiektu obowiązuje absolutny zakaz przebywania osób nie uczestniczących
w zajęciach. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość dezynfekcji rąk oraz wejścia na
boisko na 5 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Po zakończeniu zajęć
prosimy o niezwłoczne opuszczenie obiektu aby zapobiec gromadzeniu się większej
liczby osób. Zakaz przebywania na obiekcie dotyczy także rodziców i opiekunów
dzieci korzystających z boisk.
10. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do złożenia i podpisania oświadczenia
(wzór znajduje się na stronie internetowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego:
www.mosslupca.pl, gotowe druki do pobrania w siedzibie placówki). W przypadku
osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice bądź opiekunowie prawni.
11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 maja 2020 r. i obowiązuje do odwołania.
Wszystkie osoby korzystające z kompleksu boisk są zobowiązane do respektowania
w/w zasad.
z obiektów.

Osoby nie przestrzegające zaleceń nie będą miały możliwości korzystania

