REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO NA CZAS PANDEMII COVID-19.
1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska sportowego przy I LO w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3.
2. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.
3. Administratorem boiska sportowego przy I LO w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3 jest Starostwo
Powiatowe w Łowiczu.
4. Na czas zawieszenia działalności placówki z powodu pandemii COVID-19 Dyrektor I LO wyznacza
opiekuna boiska sportowego przy I LO w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3.
5. Na terenie boiska portowego nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego.
6. Korzystanie z boiska wymaga przestrzegania ogólnych obostrzeń obowiązujących podczas pandemii
COVID-19.
7. Ogólne zasady porządkowe są zgodne ze stałym regulaminem obiektu z zastrzeżeniem poniższych
obowiązków wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej
Zgodnie z wytycznymi Ministra Sportu w przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze
otwartym obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:
Obowiązki opiekuna boiska sportowego:
a) Weryfikacja ilości użytkowników - maksymalna liczba osób przebywających na jednym boisku w
jednym czasie to 14 osób + 2 opiekunów,
b) Sporządzenie listy użytkowników boiska sportowego,
c) Kontrolowanie zachowania przez użytkowników dystansu społecznego,
d) Przestrzegania czasu przebywania użytkowników na terenie boiska sportowego - godziny
wejścia na teren boiska sportowego oraz czas przebywania na obiekcie ustala wyznaczony
opiekun po konsultacji z Dyrektorem I LO w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3,
e) Dezynfekcja sprzętu sportowego po każdej grupie,
f) Poinformowanie rodziców, że w czasie oczekiwania na dziecko nie mogą przebywać na terenie
przyległym do boiska sportowego.
Obowiązki osób korzystających z obiektu:
a) przy wejściu i wyjściu należy korzystać z płynu dezynfekującego,
b) obowiązek zasłaniania twarzy tylko do momentu dotarcia na boisko sportowe
natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
c) należy zachować dystans społeczny,
d) należy bezwzględnie stosować się do poleceń opiekuna obiektu,
e) konieczność zgłoszenie się do opiekuna boiska sportowego i rejestracja na liście
uczestników,
f) niezwłoczne informować opiekuna obiektu o wszelkich uszkodzeniach urządzeń,
kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo.
Na obiekcie zabrania się:
a) korzystania z boiska dzieciom do lat 13 bez opieki osoby dorosłej,
b) przebywania i korzystania z obiektu poza wyznaczonymi godzinami,
c) przeszkadzania w zajęciach lub grze;
d) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów;
e) wchodzenia na boisko w przypadku wyczerpania limitu osób mogących przebywać na
boisku
8. W czasie pandemii ograniczona została liczba osób przebywających na terenie boiska sportowego.
9. Wszelkie rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje opiekun obiektu, który w
zależności od sytuacji może:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
c) nakazać opuszczenie terenu boisk.
12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu
oraz za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.

13. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za
wyrządzone szkody
14. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych o korzystaniu decyduje opiekun obiektu.
15. W czasie pandemii COVID-19 zabrania się organizowania imprez sportowych, zawodów.
16. W uzasadnionych przypadkach administrator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.

