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Procedura obowiązująca osoby wynajmujące halę 
sportową, salkę fitness lub salkę niebieską w 

Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 

1. Na teren hali sportowo-widowiskowej przy ul. Ogrodowej i przy ul. Staszica 31b mogą wejść tylko 

i wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, które nie zamieszkiwały z 

osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed 

korzystaniem z obiektu 

2. Halę sportową, salkę fitness lub salkę niebieską można wynająć na organizację grupowych zajęć 

sportowych. 

3. Osoba wynajmująca halę sportową, salkę fitness lub salkę niebieską zobowiązuje się do 

przestrzegania niniejszych procedur oraz wszystkich innych procedur obowiązujących osoby 

korzystające z hali widowiskowo-sportowej przy ul. Ogrodowej 50 lub hali przy  

ul. Staszica 31b (w zależności od miejsca wynajmu).  

4. Osoba wynajmująca halę główną, salkę niebieską lub salkę fitness zobowiązuje się również do 

zapoznania wszystkich osób, które będą brały udział w zajęciach z niniejszymi procedurami oraz 

wszystkimi innymi procedurami obowiązującymi osoby korzystające  

z hali widowiskowo-sportowej przy ul. Ogrodowej 50 lub hali przy ul. Staszica 31b (w zależności 

od miejsca wynajmu).  

5. W zajęciach mogą wziąć udział jedynie osoby zdrowe. 

6. Osoby, które będą brały udział w zajęciach przychodzą 5 minut przed ich rozpoczęciem, czekają 

przed halą zachowując dystans społeczny, po czym wchodzą do obiektu wraz z osobą 

wynajmującą. Po wejściu grupy na obiekt osoby, które się spóźnią nie będą wpuszczone na zajęcia. 

7. Wszystkie osoby przemieszczające się po hali są zobowiązane do zasłaniania ust i nosa. Nie ma 

obowiązku zasłaniania ust i nosa podczas ćwiczeń. 

8. Przy wejściu do obiektu wszystkie osoby dezynfekują ręce we wskazanym przez zarządcę obiektu 

miejscu. 

9. Zaleca się przyjście na obiekt w stroju sportowym.  

10. Uczestniczenie w zajęciach jest możliwe tylko z własnym sprzętem sportowym. Nie ma 

możliwości wypożyczenia maty do ćwiczeń i sprzętu sportowego (rakietki, ciężarki, piłeczki itp.). 

11. Po zakończonych zajęciach należy niezwłocznie opuścić obiekt – zachowując przy wychodzeniu 

dystans społeczny, w celu przeprowadzenia dezynfekcji i przewietrzenia sali fitness lub sali 

niebieskiej, umożliwienia wejścia na obiekt kolejnej grupy oraz dezynfekcji. 

12. Wejście kolejnej grupy będzie możliwe przy zachowaniu 15-minutowej przerwy. 


