
Procedura obowiązująca osoby korzystające  
z boisk sportowych na Stadionie Miejskim oraz boiska 
przy ul. Staszica w czasie trwania epidemii COVID-19 

 

1. Osoby przychodzące na Stadion Miejski lub na boisko przy ul. Staszica zobowiązane są do 

zasłaniania ust i nosa. 

2. Przed wejściem na boiska należy zdezynfekować ręce. 

3. Zobowiązuje się zawodników, którzy będą korzystali z boisk do przyjścia na obiekt w 

stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania z szatni ani sanitariatów, poza WC. 

4. Na jednym boisku mogą znajdować się maksymalnie 22 osoby trenująceplus 

4 trenerów.Istnieje możliwość podzielenia boiska pełnowymiarowego na dwie części. 

Wówczas na każdej połowie może w tym samym momencie przebywać 16 osób plus 

3 trenerów.  Przy podziale pełnowymiarowego boiska należy zachować  5-metrową strefę 

buforową. 

5. Dla osób korzystających z boisk na Stadionie Miejskim wyznaczona jest toaleta znajdująca 

się na parterze budynku zaplecza Stadionu Miejskiego. Dla osób korzystających z boiska przy 

ul. Staszica zostanie ustawiona przenośna toaleta toi-toi. 

6. Po zakończonym treningu należy niezwłocznie opuścić Stadion Miejski lub boisko przy  

ul. Staszica, w celu umożliwienia wejścia na obiekt kolejnych osób. 

7. Wejście na boiska kolejnych grup będzie możliwe przy zachowaniu 15-minutowej przerwy. 

8. Po zakończeniu każdego treningu będzie przeprowadzona dezynfekcja sprzętu sportowego, 

z którego korzystali zawodnicy oraz toalet. 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA DLA RODZICÓW 
W ZWIĄZKU Z TRENINGAMI ZAWODNIKÓW  

MOSiR ŁAZISKA GÓRNEW CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19 
 

1. W drodze na trening i z powrotem rodzic dba o to, aby dziecko przemieszczało się  
z zasłoniętymi ustami i nosem. 

2. Dziecko przychodzi na trening już przebrane w obowiązujący strój sportowy oraz obuwie. 
Na obiektach sportowych nie ma dostępu doszatni oraz sanitariatów, za wyjątkiem toalety 
(WC) wskazanej przez zarządcę obiektu.  



3. Rodzic doprowadza dziecko na miejsce zbiórki przed bramę wejściową o określonej 
godzinie, jednak nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem treningu.  

4. Rodzic nie możewchodzić na teren Stadionu Miejskiego lub boiska przy ul. Staszicaw 
trakcie treningu i przebywa poza obiektem sportowymz zachowaniem obowiązujących zasad 
dystansu społecznego.  

5. Po zakończonych zajęciach trener przyprowadza dzieci do rodziców zachowując 
obowiązujące zasady bezpieczeństwa.  

 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA DLA ZAWODNIKÓW MOSiR 
ŁAZISKA GÓRNE W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19 

1. W drodze na trening zawszeporuszam się zasłaniając usta i nos.  

2. Na trening przychodzę od razu przebranyw obowiązującystrój sportowy oraz obuwie.  

3. Przed wejściem na boisko dezynfekujędłoniew miejscu do tego wyznaczonym.  

4. Odkładam swój plecak/torbę, a następnie zdejmuję maseczkę (bądź inny element garderoby 
zasłaniający usta i nos) i wkładam ją do oddzielnej przegrody mojej torby/plecaka.  

5. W geście powitania z trenerem i kolegami podnoszę rękę i zachowuję przepisowy odstęp.  

6. Wyciągam z plecaka lub torby swoją wodę i ustawiam się w wyznaczonej przez trenera 
strefie.  

7. Zapamiętuję jak wyglądamoja strefa, ponieważ tylko w niej będę się poruszał podczas 
treningu.  

8. W strefach buforowych (między zawodnikami) przebywa tylko trener.  

9. Podczas przerwy udaję się do miejsca, gdzie odłożyłemwodę. Korzystam tylko i wyłącznie 
ze swojej butelki lub bidonu!  

10. Po skończonym treningu zabieram swoją butelkę/bidon, wkładam do plecaka/torby  
i w asyście trenera udaję się do wyjścia.  

11. Zanim wyjdę dezynfekuję dłonie i zasłaniam usta i nos.  

ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE.  

PROSIMY WSZYSTKICH O WYROZUMIAŁOŚĆ – DLA KAŻDEGO Z NAS TO 
NIETYPOWA SYTUACJA. PROSIMY O DOSTOSOWANIE SIĘ DO 
POWYŻSZYCH ZALECEŃ, DZIĘKI TEMU BĘDZIEMY MOGLI PROWADZIĆ 
TRENINGI  
W BEZPIECZNY SPOSÓB. 


