Procedura obowiązująca osoby korzystające
z hali sportowo-widowiskowej przy ul. Ogrodowej 50
w czasie trwania epidemii COVID-19 (tenis stołowy, badminton)
1. Osoby przychodzące na zajęcia sportowe do hali sportowo-widowiskowej przy ul. Ogrodowej 50 i korzystające z
hali głównej lub salki treningowej („niebieskiej”) zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa.
2. Rezerwacja stołów do tenisa stołowego (max dwa stoły na salce treningowej) odbywa się telefonicznie
(514 234 300). Stoły można rezerwować przez cały tydzień w godzinach 11:00 – 22:00. Płatność za wynajem tylko
kartą w recepcji bowlingu.
3. Wynajmujący przychodzą na określoną, zarezerwowaną godzinę (ok. 5 minut przed zarezerwowaną godziną).
4. Zobowiązuje się wynajmujących, którzy będą korzystali z hali głównej lub sali treningowej, do przyjścia na obiekt
w stroju sportowym oraz posiadania zmiennego obuwia. W hali oraz przy sali nie ma możliwości korzystania z
szatni ani prysznicy, poza wyznaczonymi toaletami (WC).
5. Zawodnicy oczekują przed wejściem do hali (na parkingu MOSiR-u) na swojego trenera, opiekuna, organizatora
lub rezerwującego salę zachowując dystans społeczny. Po wejściu grupy na obiekt, osoby, które się spóźnią nie
będą wpuszczane na zajęcia.
6. Przy wejściu zewnętrznym do hali uczestnicy obowiązkowo dezynfekują ręce, a jeżeli będzie tego wymagała
zewnętrzna procedura lub sami będą chcieli sprawdzić będzie mierzona temperatura. Stan podwyższonej
temperatury uniemożliwia wejście do hali sportowej.
7. W holu, przed wejściem na daną salę, zawodnicy mogą przebrać obuwie zmienne i ponownie dezynfekują ręce, po
czym wchodzą na salę, gdzie wydzielone są jednoosobowe miejsca do pozostawienia torby, obuwia oraz
ewentualnie własnej wody. W tych miejscach można również przebrać obuwie zmienne.
8. Zawodnicy korzystają z przygotowanego przed zajęciami przez obsługę hali sprzętu, (nie ma możliwości w trakcie
zajęć wchodzenia do magazynu). Uczestnicy samodzielnie poddają dezynfekcji własny sprzęt (piłki, lotki oraz
inny drobny sprzęt sportowy) przed, w trakcie i po zajęciach. Dla bezpieczeństwa, można oznaczyć własne piłki,
lotki.
9. Dezynfekcję sprzętu sportowego typu stoły, siatki przed i po zajęciach przeprowadza obsługa obiektu.
10. Po zakończeniu danego pojedynku i zmianie zawodników przy danym stole, kolejne gry odbywają się po ok. 5
minutach przerwy, w czasie których uczestnicy samodzielnie dezynfekują piłeczki. Oznaki przyjaźni ograniczamy
do minimum (wystarczy np. podniesiona dłoń dla okazania szacunku dla przeciwnika).
11. OBOWIĄZUJE ZAKAZ WYCIERANIA RĄK DO STOŁU TENISOWEGO PODCZAS GRY I PO GRZE.
12. W hali głównej mogą znajdować się maksymalnie 32 osoby trenujące plus 3 trenerów. Nie ma możliwości
podzielenia boisk kotarami w celu uczestnictwa w zajęciach większej ilości osób. Na salce treningowej
udostępnione są maksymalnie dwa stoły do tenisa. Nie ma możliwości rozgrywania pojedynków deblowych.
Należy unikać zmiany stron pomiędzy setami.
13. Dla osób korzystających z hali głównej i salki treningowej wyznaczone są toalety damska oraz męska znajdujące
się bezpośrednio przy sali.
14. Po zakończonym treningu lub wynajęciu należy niezwłocznie opuścić halę sportową – zachowując przy
wychodzeniu dystans społeczny, w celu przeprowadzenia dezynfekcji i przewietrzenia obiektu oraz dezynfekcji
toalet, a także umożliwienia wejścia na obiekt kolejnych grup.
15. Wejście na halę kolejnych grup będzie możliwe przy zachowaniu min. 15-minutowej przerwy. Przy wykorzystaniu
tej samej powierzchni boisk, przerwa między grupami wynosi 30 min.
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