Procedura obowiązująca osoby korzystające
z kręgielni w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Ogrodowej 50
w czasie trwania epidemii COVID-19 (BOWLING)
1. Osoby przemieszczające się w Hali Sportowej przy ul. Ogrodowej 50 oraz w kręgielni (bar, toaleta, recepcja)
zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa. Nie trzeba korzystać z ochrony podczas gry.
2. Kręgielnia czynna jest w godzinach 10:00 – 22:30 - pomiędzy rezerwacjami na danych torach obowiązuje 30
minutowa przerwa na dezynfekcję. Niedostępna jest antresola (w tym stoły do bilardu, „piłkarzyki” i „dart”).
3. JEDNORAZOWO Z JEDNEGO TORU MOŻE KORZYSTAĆ DO
SĄSIADUJĄCYCH TORÓW MAX
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OSÓB, A Z DWÓCH

OSÓB. POMIĘDZY GRAJĄCYMI WYMAGANE JEST

ZACHOWANIE DYSTANSU SPOŁECZNEGO (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących).

4.

Rezerwacja torów kręgielni odbywa się telefonicznie tel.: 514 234 300 w godzinach 9:00-20:00 z minimum
jednodniowym wyprzedzeniem. Można, w przypadku wolnych miejsc dokonać rezerwacji telefonicznie w danym
dniu. Zaleca się płatność kartą w recepcji bowlingu. Rezerwując

tor podajemy liczbę graczy oraz

rozmiary obuwia.
5. Klienci kręgielni przychodzą na określoną, zarezerwowaną godzinę (ok. 5 minut przed rozpoczęciem gry).
Wspólnie wchodzą na teren Hali. Po wejściu grupy na obiekt, osoby, które się spóźnią, nie zostaną wpuszczone.
6. Na kręgielni nie ma możliwości korzystania z szatni, poza wyznaczoną toaletą (WC).
7. Przy wejściu zewnętrznym do Hali korzystający z kręgielni obowiązkowo dezynfekują ręce, a jeżeli będą tego
wymagały procedury zewnętrzne - będzie mierzona temperatura. Stan podwyższonej temperatury uniemożliwia
wejście do Hali sportowej i na kręgielnię.
8. W holu, bezpośrednio po wejściu na kręgielnię, korzystający z kręgielni ponownie mogą zdezynfekować ręce, po
czym w Recepcji kręgielni wypisują oświadczenia o stanie własnego zdrowia oraz otrzymują przydzielony do toru
spryskiwacz do dezynfekcji kul, z którego będą korzystać (numerowany).
9. Dezynfekcję urządzeń i maszyn przeprowadza obsługa kręgielni.
10. W trakcie gry, każdy z uczestników, w miarę potrzeby samodzielnie poddaje dezynfekcji kulę, z której
korzysta przed rzutem (środki do dezynfekcji zapewnia MOSiR). Korzystamy tylko z kul z podajnika z
danego toru. Na poszczególnych torach, kanapach, w kolejce do baru, grający zachowują dystans społeczny.
11. Po zakończonej grze należy niezwłocznie opuścić kręgielnię – zachowując przy wychodzeniu dystans społeczny.
Szybkie opuszczenie obiektu umożliwi sprawne przeprowadzenie dezynfekcji sprzętów i toalet, a także umożliwi
wejście na obiekt innym chętnym.
12. Wejście na dany tor kolejnych chętnych będzie możliwe przy zachowaniu min. 30-minutowej przerwy.
13.

Klienci, którzy w sposób rażący naruszają powyższe zasady bezpieczeństwa,
podlegają upomnieniu przez personel Kręgielni, a w ostateczności mogą zostać
poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

14.

Jeżeli nie jesteś pewien stanu swojego zdrowia, to dla dobra własnego oraz innych,
zachowaj rozsądek i pozostań w domu.
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