
INFORMACJA 

 Od 22 czerwca 2020 roku można korzystać z boiska sportowego znajdującego się przy 

Zespole Szkół w Świerczynie pod warunkiem stosowania się do poniższych zasad 

uwzględniających procedury i zalecenia GIS oraz Ministerstwa Sportu. 

I Ogólne zasady bezpieczeństwa na otwartych obiektach sportowych 

1. Należy zachować dystans społeczny. 

2. Podczas treningu na  boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy. 

3. Należy dokonywać weryfikacji uczestników (zgłoszenie do zarządcy liczby osób 

wchodzących na obiekt). 

4. Urządzenia znajdujące się na boisku muszą zostać zdezynfekowane po każdym użyciu 

i każdej grupie. 

5. Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.  

6. Nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego. 

II Szczegółowe zasady obowiązujące użytkowników boisk i urządzeń siłowni 

zewnętrznej przy ZS w Świerczynie 

1. Boiska czynne są w dniach pracy Szkoły (poniedziałek – piątek), w godzinach  

od 7.00 – 15.00. 

2. Na jednym boisku może przebywać grupa do 12 osób.  

3. Na każdym obiekcie mogą przebywać tylko osoby czynnie korzystające z boiska lub 

urządzenia. 

4. Wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk własnym środkiem przed i po treningu. 

5. Nad osobami małoletnimi opiekę bezwzględnie musi sprawować dorosły, który 

odpowiada za ich bezpieczeństwo i zachowanie zasad sanitarnych. 

6. Zamiar skorzystania z boiska osoba dorosła zgłasza telefonicznie lub osobiście 

w sekretariacie Szkoły (Tel. 65 5350118). 

7. Przed wejściem na boisko w uzgodnionym terminie dorosły opiekun podpisuje 

w sekretariacie Szkoły stosowną deklarację oraz zostawia wykaz uczestników 

treningu. 

8. Szkoła nie udostępnia sprzętu ruchomego (np. piłek); użytkownicy korzystają 

z osobistego sprzętu treningowego. 

9. Po pobycie grupy na boisku, a przed wejściem następnej, w piętnastominutowej 

przerwie, sprzęt stały boiska (bramki, klamki furtek) będzie dezynfekowany. 

10. Wszelkie odpady (butelki, rękawiczki, maseczki itp.) należy zabrać ze sobą, 

pozostawiając miejsce w czystości. 

11. Korzystanie z kompleksu boisk poza wyznaczonym terminem jest zabronione. Każdy 

niestosujący się do powyższych zasad może zostać ukarany. Za nieprawidłowy pobyt 

dzieci i młodzieży małoletniej odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie 

prawni. 

Informujemy, że cały teren obiektów szkolnych objęty jest monitoringiem wizyjnym. 

 
                 Jacek Matecki 

         Dyrektor Zespołu Szkół 

 


