
Regulamin korzystania z sali gimnastycznej  

 Szkoły Podstawowej nr 2 im.k.ż.w. Mamerta Stankiewicza  w Gryfinie 

w okresie pandemii korona wirusa - COVID 19  

od dnia 10 czerwca 2020 r. do odwołania 

1.Z obiektu mogą korzystać wyłącznie grupy zorganizowane, które mają aktualną umowę wynajmu 

lub użyczenia sali gimnastycznej  szkoły. 

2.Użytkownicy korzystają z sali na własną odpowiedzialność oraz  przyjmują do wiadomości 

informację o ryzyku zarażenia koronawirusem COVID -19. 

3.Wstęp do sali możliwy jest od strony  budynku szkoły  „Pawilonu”, wejście W 2  od godz. 16.00. 

do 20.00. 

4. Obowiązujący limit uczestników zajęć to 12 osób plus 1 osoba prowadząca zajęcia. 

5.Korzystanie z sali wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej (91 416 2620) od poniedziałku 

do piątku w godz. od 8.00. do 15.00. Osoba dokonująca rezerwacji odpowiada za całą grupę. 

Przerwy pomiędzy obecnością kolejnych grup korzystających z sali nie mogą być krótsze niż 

1h . 

6.Przed wejściem do sali organizator zajęć przekazuje pracownikowi szkoły listę uczestników  

(na druku otrzymanym ze szkoły). 

7.Obowiązuje zakaz korzystania z szatni i węzła sanitarnego. 

8.Korzystający z obiektu mogą używać wyłącznie własnego sprzętu sportowego. 

9.Za przestrzeganie reżimu sanitarnego podczas korzystania z sali gimnastycznej odpowiada  

organizator zajęć. 

10.Przed wejściem do sali gimnastycznej obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i 

opuszczających salę (środki dezynfekujące zapewnia organizator zajęć). 

11.Użytkownicy korzystają z sali gimnastycznej na własną odpowiedzialność  odpowiadają 

materialnie za umyślne zniszczenia. 

12.Za rzeczy pozostawione w sali gimnastycznej administrator nie odpowiada. 

13.Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu,  

a w szczególności stosowania się do poleceń pracowników szkoły. 

14.W razie naruszenia powyższego Regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych  

z pandemią COVID 19 administrator ma prawo usunąć korzystającego lub całą grupę  

z terenu obiektu, w skrajnych przypadkach może dojść do zawiadomienia służb porządkowych. 

15.Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem porządkuje ogólny Regulamin obiektu. 

Uwaga! W sali gimnastycznej obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi 

Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

Szczegółowe uregulowania dostępne są na stronie internetowej: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus 


