Załącznik
do Zarządzenia nr 23/2019/2020
z dnia 1 lipca 2020 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 25
im. Księdza Jana Twardowskiego w Bielsku-Białej

Regulamin korzystania z boiska i bieżni
przy Szkole Podstawowej nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego w Bielsku-Białej
na czas obowiązywania przepisów
dotyczących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19

1. Boisko sportowe wraz z bieżnią są dostępne w dni powszednie od poniedziałku
do piątku, w godzinach od 09:00 do 18:00, po wcześniejszym zgłoszeniu
telefonicznym pod numerem:
(33) 816-49-65.
2. Poza wyznaczonymi dniami i godzinami boisko i bieżnia są niedostępne.
3. Wejście na obiekt sportowy jest udostępnione wyłącznie bramką od strony budynku pod
nadzorem pracownika szkoły o pełnych godzinach. Po upływie 45 minut ćwiczący
powinni opuścić obiekt sportowy w celu umożliwienia pracownikowi szkoły
przeprowadzenia koniecznej dezynfekcji oraz ewentualnej wymiany grup.
4. Obowiązki osób korzystających z obiektu sportowego Szkoły Podstawowej nr 25
polegają na stosowaniu się do zapisów niniejszego regulaminu i rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. z 2020 r.,
Poz. 964) w odniesieniu do obiektów przyszkolnych, a w szczególności do obowiązku:
a. stosowania się do poleceń osób nadzorujących obiekt sportowy;
b. obowiązkowej dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt;
c. przebywania i korzystania wyłącznie z terenu sportowego dopuszczonego do
użytkowania;
d. osoby uprawiające sport, podczas ćwiczeń, korzystają tylko z własnego sprzętu
sportowego.
5. Nieprzestrzeganie powyższych punktów regulaminu skutkuje powiadomieniem
właściwych służb, a tym samym odpowiedzialnością prawną.
6. Osoby niszczące mienie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
7. Dyrektor szkoły nie ponosi odpowiedzialności za wypadki uczestników zaistniałe na
terenie obiektu sportowego.
8. Korzystanie z obiektu sportowego zwiększa możliwość zakażenia się COVID-19,
w związku z tym każdy uczestnik zajęć na terenie obiektu sportowego ponosi pełną
odpowiedzialność za zdrowie własne oraz swojej rodziny.
9. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r. do odwołania.

Ważne telefony:
1. Policja: 997, 112
2. Pogotowie ratunkowe: 999, 112
3. Straż pożarna: 998, 112
4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa Śląskiego w Bielsku –
Białej: (33) 816 00 12
5. Szkoła Podstawowa nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego w Bielsku-Białej:
(33) 816-49-65

