Zarządzenie Nr 36/20
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów sportowych na terenie gminy Pszczółki w czasie
trwającej epidemii COVID-19
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) związku z § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 878)
zarządzam, co następuje:

§1
1.Wprowadza się Regulamin korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Pszczółki w okresie
epidemii COVID-19, których zarządcą jest Gmina Pszczółki i podległe jej jednostki organizacyjne.
2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi do spraw sportu i rekreacji.

§3
Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pszczółkach.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY PSZCZÓŁKI W OKRESIE EPIDEMII

COVID-19, KTÓRYCH ZARZĄDCĄ JEST GMINA PSZCZÓŁKI I PODLEGŁE JEJ JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE

§1
Regulamin został opracowany w oparciu o:
1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 878),
2) zalecenia i wytyczne podane przez:
a) Premiera RP - Mateusza Morawieckiego,
b) Ministra Sportu – Danutę Dmowską – Andrzejuk.

§2
Regulamin dotyczy następujących obiektów sportowych:
1) Boisko sportowe wielofunkcyjne w Różynach,
2) Boisko sportowe wielofunkcyjne w Pszczółkach,
3) Stadion sportowy im. 700-lecia w Pszczółkach,
4) Sale gimnastyczne w Szkole Podstawowej, ul. Szkolna 4 w Pszczółkach,
5) Sale gimnastyczne w Szkole Podstawowej, ul. Pomorska 25 w Pszczółkach.
§3
Każda osoba korzystająca z obiektów sportowych obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym
regulaminem i jego przestrzegania.
§4
1. Korzystanie z poszczególnych obiektów sportowych będzie się odbywać wedle harmonogramów,
określających godziny dostępności obiektów.
2. Zarządca obiektu jest uprawniony do zmiany harmonogramu.
3. Aktualne harmonogramy wywieszane będą na danych obiektach sportowych.
4. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych obiekt może zostać zamknięty
niezależnie od ustaleń harmonogramu.

§5
1. Z obiektu sportowego można korzystać wyłącznie w celu wykonywania działalności sportowej.
2. Z obiektu sportowego może korzystać maksymalnie 14 osób ćwiczących oraz 2 trenerów (opiekunów),
z wyłączeniem obsługi ww. obiektów, z zastrzeżeniem ust. 3. W przypadku obiektów wieloboiskowych
ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z boisk oddzielnie.

3. Na pełnowymiarowych otwartych boiskach piłkarskich w tym samym czasie może przebywać nie
więcej niż 22 osoby i 4 trenerów, z wyłączeniem jego obsługi. Dopuszcza się podział boiska na dwie
części, z zachowaniem strefy buforowej o szerokości 5 m, przy czym na każdej połowie może
przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 16 osób i 3 trenerów korzystających z tego stadionu,
z wyłączeniem jego obsługi.
4. Na salach, na terenie których jest realizowane sportowe szkolenie klubowe oraz zajęcia sportowe, może
przebywać w tym samym czasie, z wyłączeniem ich obsługi, odpowiednio:
1) 12 osób i trener (dla obiektów o powierzchni do 300 m2),
2) 16 osób i 2 trenerów (dla obiektów o powierzchni do 800 m2).

§6
1. Zarządcy obiektów sportowych zobowiązani są do:
1) weryfikowania liczby osób korzystających z obiektu lub sprzętu,
2) wyłączania osobom korzystającym z obiektu możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego
(poza toaletą),
3) zapewniania osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu
sportowego,
4) dezynfekowania urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
5) zapewnienia 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi grupami
korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających;
2.

Zarządcy obiektów sportowych zobowiązani są ponadto do:
1) wyznaczenia osób nadzorujących korzystanie z obiektów,
2) umieszczenia na terenie obiektów sportowych niniejszego Regulaminu,
3) nadzoru nad przestrzeganiem wprowadzonych zasad bezpieczeństwa.

§7
1. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając
obiekt.
2. Warunkiem korzystania z obiektu sportowego jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia
sportowego.
3. Zaleca się korzystanie z własnego sprzętu sportowego.
4. W trakcie treningu zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego.
5. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do przestrzegania pozostałych zasad
określonych niniejszym Regulaminem oraz stosowania się do poleceń i próśb zarządców oraz osób
nadzorujących korzystanie z obiektów sportowych.
§8
Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu sportowego zarządca nie odpowiada.

