
PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO 

UDOSTĘPNIONEGO DO DORAŹNEJ REKREACJI SPORTOWEJ 

1. Z boiska mogą korzystać tylko osoby bez oznak infekcji. 

2. Wszystkich indywidualnie korzystających z boiska szkolnego, podczas zajęć rekreacyjnych,  obowiązuje zachowanie 

dystansu społecznego. 
3. Na boisku może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 14 osób. 

4. Na boisku nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. 

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

6. Do doraźnej rekreacji sportowej należy wykorzystywać osobisty sprzęt sportowy. 

7. Należy korzystać z odpowiednio oznaczonych koszy na śmieci. 

8. Każdy wchodzący na boisko jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz własnego sprzętu sportowego, a przed 

wyjściem – do dezynfekcji rąk. 

9. Dezynfekcja powierzchni wspólnych (klamki, bramki) dokonywana będzie wg. harmonogramu przez wyznaczonego 

przez zarządcę pracownika. 

10. Od 25 maja pierwszeństwo do korzystania z boiska mają grupy przebywające pod opieka wychowawców szkoły. 

WAŻNE TELEFONY: 

WSSE w Warszawie – tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171 

Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) – tel. 800 190 590 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – tel. 606 108 040 

W przypadku niezastosowania się do powyższych Zasad pracownik szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego 

zgłoszenia incydentu Policji. 



PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO 

UDOSTĘPNIONEGO GRUPOM ZORGANIZOWANYM (NA PODSTAWIE UMOWY) 

1. Udostępnianie boiska odbywa się na podstawie zawartej umowy. 

2. Uczestnicy zajęć wchodzą/ opuszczają boisko tylko w obecności trenera. 

3. Za przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz poinformowanie o nich uczestników i opiekunów 

odpowiada trener. 

4. Z boiska mogą korzystać tylko osoby bez oznak infekcji. 

5. Wszystkich korzystających z boiska szkolnego obowiązuje zachowanie dystansu społecznego. 
6. Na boisku może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 14 osób. 

7. Na boisku nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. 

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

9. Do uprawiania wybranej dyscypliny należy wykorzystywać osobisty sprzęt sportowy. 

10. Należy korzystać z odpowiednio oznaczonych koszy na śmieci. 

11. Każdy wchodzący na boisko jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz własnego sprzętu sportowego, a przed 

wyjściem – do dezynfekcji rąk. 

12. Uczestnicy i Trener po zakończeniu zajęć zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia boiska. 

13. Dezynfekcja powierzchni wspólnych (klamki, bramki) dokonywana będzie wg. harmonogramu przez 

wyznaczonego przez zarządcę pracownika. 

14. Od 25 maja pierwszeństwo do korzystania z boiska mają grupy przebywające pod opieka wychowawców szkoły. 

W przypadku niezastosowania się do powyższych Zasad pracownik szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu 

Policji. 


