
Szkoła Podstawowa nr 1 im.J.Korczaka  w Komornikach ul.Staszica 25 

 

Regulamin korzystania z boiska sportowego na terenie 

 Szkoły Podstawowej nr 1 im. J.Korczaka  w Komornikach na czas COVID -19 

1. Procedura obowiązuje od 4 maja 2020 r. do odwołania. 

2. Od poniedziałku do piątku w  godzinach 8.00 – 14.00  boisko jest czynne dla 

mieszkańców Komornik 

3. Od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 17.00 z boiska mogą korzystać 

podmioty zewnętrzne w celach komercyjnych po wcześniejszym ustaleniu terminu 

z administratorem obiektu. 

4. Od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 – 20.00 z boiska korzystają kluby 

sportowe w/g harmonogramu 
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5. W soboty i niedziele boisko jest czynne dla mieszkańców Komornik  

w godzinach od 8.00 do zmroku  

6. Z  1 boiska może jednocześnie korzystać 6 osób. 

7. Grupy lub pojedyncze osoby po skorzystaniu z boiska są zobowiązane do dezynfekcji 

metalowych części bramek, klamek we furtkach oraz siedzisk zamontowanych na 

boisku. 

8. Osoby korzystające z boiska są zobowiązane do zabierania po sobie wszystkich 

pozostałości po pożywieniu, opakowaniach i innych przedmiotach nie wymienionych, 

a nie będących własnością Szkoły. 

9. Czynność obowiązkowej dezynfekcji rąk wykonuje się przed wejściem na teren Szkoły 

i tuż przed jej opuszczeniem. Szkoła w miarę swoich możliwości udostępni płyn 

dezynfekujący przy wejściu na boisku. Jednak profilaktycznie zaleca się posiadanie 

własnego środka.  

10. Pomimo obowiązku dezynfekcji po korzystaniu z boiska pracownicy obsługi szkoły 

będą cyklicznie prowadzić odkażanie.  

11. W przypadku korzystania z boiska nie ma obowiązku zakrywania twarzy lecz jest 

zalecenie zachowania dystansu społecznego , określonego przez Ministra Zdrowia. 

12. Administrator obiektu nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa w odniesieniu do 

możliwości zachorowania na COVID-19 lub inne choroby  podczas przebywania na 

terenie boiska. 

13. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać na obiekcie tylko pod opieką osoby 

dorosłej.  

 


