
Regulamin korzystania z kompleksu boisk szkolnych

 Zespołu Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego ul. Ożarowska  71 Warszawa

 w okresie pandemii koronawirusa COVID 19 od dnia 18 maja 2020 r. do

odwołania.

1. Administratorem kompleksu boiska szkolnego i boiska do piłki nożnej typu ,, Orlik”

 Zespołu  Szkół  nr  32  im.  K.  K.  Baczyńskiego  w  Warszawie,  ul.  Ożarowska   71  .

2. Kompleks boisk szkolnych i ,,Orlik” Zespołu Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego  ul. Ożarowska  71

Warszawa w boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne będą udostępniane 

w godzinach:                                 

od poniedziałku do piątku: 10:00 – 19:00                                                  

sobota, niedziela : boisko nieczynne 

 3. Z każdego boiska korzystać mogą wyłącznie grupy  - maksymalnie 12 osób na boisku. Dzieci mogą

korzystać z boiska tylko pod opieką osoby dorosłej, która wliczana jest do grupy 12 osób. Do grupy 12

osób nie wlicza się trenera (dla grup szkoleniowych).                                                                                

4. Osoby przebywające na obiekcie obowiązuje zakaz korzystania z szatni i  pryszniców oraz węzła

sanitarnego  WC.  Obowiązuje  zakaz  przemieszczania  się  Uczestników  i  Trenerów  w  budynkach  i

innych obiektach zamkniętych.

5. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.   

Korzystający z obiektu mogą korzystać wyłącznie z własnego sprzętu sportowego.  Za rzeczy 

pozostawione na terenie boiska administrator nie odpowiada. W przypadku niekorzystnych 

warunków atmosferycznych obiekt będzie nieczynny.

 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa:

* wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektów sportowych mają obowiązek zakrywania ust 
i  nosa,  w  szczególności  przy  pomocy  odzieży  lub  jej  części,  maski,  maseczki  albo  przyłbicy.
Obowiązek ten nie dotyczy Uczestników i Trenerów kiedy znajdują się na wyznaczonym polu do gry
danego  Obiektu  sportowego  podczas  zajęć,
*zarządca obiektu nie udostępniania dla potrzeb Uczestników i  Trenerów masek, maseczek lub
innych  środków  ochrony  osobistej  niezbędnej  do  wypełnienia  obowiązku,
*  korzystający  z  obiektu  zobowiązani  są  wchodząc  i  wychodząc  do  dezynfekowania  dłoni  ,
*podczas  korzystania  z  boisk  i  pozostałej  części  obiektu  obowiązuje  zachowanie  bezpiecznego
dystansu między korzystającymi z obiektu – minimum 2 metry,                                                               
*uczestnicy  i  Trener  po  zakończeniu  zajęć,  o  których  mowa  w  pkt.  6  są  zobowiązani  do
niezwłocznego  opuszczenia  Obiektu  sportowego  w  celu  uniknięcia  gromadzenia  się  osób.
*zarządca obiektu wyznacza Pracowników, którzy będą odpowiedzialni za kontrolę przestrzegania
zasad określonych w niniejszym rozdziale. Osobą odpowiedzialną jest  Kierownik gospodarczy oraz
pracownicy obsługi Zespołu Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego.    

 7. Korzystanie z boiska wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod nr 22 8364062 wew.17.
oraz poczty elektronicznej  zs32@edu.um.warszawa.pl. Osoba dokonująca rezerwacji odpowiada 
za całą grupę. Rezerwacja zostaje anulowana jeśli grupa nie potwierdzi obecności na miejscu 
w  wyznaczonym  czasie.  Czas  każdej  rezerwacji  jest  automatycznie  skrócony  o  15  minut  -  na
potrzeby  zejścia  grupy  z  boiska  i  zachowania  należytej  przerwy  pomiędzy  grupami.
Rezerwacja musi zostać potwierdzona dzień wcześniej. Niepotwierdzenie rezerwacji  w określonym
czasie – jest równoznaczne z jej anulowaniem i brakiem możliwości udostępnienia obiektu.     
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8. W okresie wyznaczonym przez Zarządcę obiektu na zajęcia, w których nie obowiązuje rezerwacja –
po  przerwie  obowiązującej  po  określonej  podstawowej  jednostce  czasu  udostępnienia,
pierwszeństwo wejścia na dany Obiekt sportowy mają osoby, które w tej jednostce czasowej nie
korzystały z tego obiektu.                    
                                                                                                                  
9. Z boiska  mogą korzystać osoby zdrowe, pracownik odpowiedzialny z najem boiska jest uprawniony
do niewpuszczenia na obiekt sportowy osób z infekcjami górnych dróg oddechowych 
oraz niespełniających warunków korzystania z bazy sportowej .                                                   

10. Rekomenduje się aby Uczestnicy i Trenerzy przychodzili na Obiekty sportowe przebrani w stój
sportowy.                      

 11. Obowiązuje  zakaz siadania na siedziskach i ławkach na terenie szkoły. Na ławkach i siedziskach
mogą znajdować się tylko  rzeczy osobiste  korzystających.                                        

12.  Użytkownicy  korzystają  z  boisk  na  własną  odpowiedzialność  i  odpowiadają  materialnie  za

umyślne zniszczenia.            

13.  Korzystający  z  obiektu  są  zobowiązani  do  przestrzegania  niniejszego  regulaminu,  a  w

szczególności do poleceń pracowników Zespołu Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego  ul. Ożarowska  71

 

14.Uczestnicy i Trenerzy nie przestrzegający zasad określonych w niniejszym regulaminie korzystania

z danego Obiektu sportowego, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia

podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do

nakazu,  o  którym mowa w zdaniu  poprzednim –  Pracownik  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego

zgłoszenia  incydentu  Policji.  W  przypadku  zajęć  sportowych,  za  przestrzeganie  zasad,  oraz

poinformowanie o nich Uczestników i  ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia

(klub sportowy). Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą

do odmowy kolejnego udostępnienia Obiektu sportowego danemu podmiotowi w trakcie trwania

stanu epidemii  lub  stanu zagrożenia  epidemicznego oraz  do  anulowania  rezerwacji  na  wszystkie

obiekty    

                                                                                              

15. W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych z pandemią

COVID 19 administrator ma prawo usunąć korzystającego lub całą grupę korzystających z terenu

obiektu, w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Policja.         

16.Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu 
Każda  osoba  korzystająca  z  kompleksu  boisk  obowiązana  jest  do  zapoznania  się  z  niniejszym

regulaminem.

                                                                                                                                  Dyrektor Zespołu Szkół nr 32


