Od 6 września 2021 r. udostępniane będzie
boisko ORLIK oraz boisko wielofunkcyjne w Budzowie
dla grup zorganizowanych i indywidualnych użytkowników.
Za porządek i właściwe korzystanie z boisk odpowiedzialny jest pracownik szkoły.
ORLIK
ORLIK udostępniany będzie w godzinach wyznaczonych grafikiem
Dzień
tygodnia

Godziny
otwarcia osoby
indywidualne
18.15-20.30
16.10-17.45
15.10-18.10

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

15.10- 17.45

Godziny
rezerwacji grup
zorganizowanych
15.30-18.00
18.00-20.00
18.30-20.00
15.30-18.00
18.00-20.00

Godziny dezynfekcji

16.00-16.10
15.00-15.10

18.00-18.15
17.45-18.00, 20.00-20.30
18.20-18.30

15.00-15.10

17.45-18.00

BOISKO WIELOFUNKCYJNE
Boisko udostępniane będzie w godzinach wyznaczonych grafikiem
Dzień
tygodnia

Godziny
otwarcia

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

18.15-20.30
16.10-20.00
15.10-20.00

15.10-15.20
16.10-16.20
16.10-16.20

15.10-20.00

16.10-16.20

Godziny
rezerwacji grup
zorganizowanych

Godziny dezynfekcji

W miarę potrzeb
jw
jw
jw
jw

HALA SPORTOWA
Boisko udostępniane będzie w godzinach wyznaczonych grafikiem
Dzień
tygodnia
niedziela

Godziny
otwarcia
17.00 – 20.00

Godziny
rezerwacji grup
zorganizowanych

Godziny dezynfekcji

Pracownik szkoły , zgodnie z grafikami będzie :
- udostępniał boisko zainteresowanym,
- okresowo dezynfekował urządzenia,
- udostępniał płyn do dezynfekcji,
Pracownik szkoły nie odpowiada za bezpieczeństwo osób ( grup zorganizowanych,
osób indywidualnych) korzystających z boiska ORLIK/ boiska wielofunkcyjnego.
Osoby indywidualne korzystają z boiska na własną odpowiedzialność z
zachowaniem zasady, że dzieci do 13 roku życia pozostają pod opieką rodziców,
osób pełnoletnich.
Z boiska ORLIK/ boiska wielofunkcyjnego należy korzystać zgodnie z zasadami,
w tym wynikającymi z obostrzeń w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISK




























Wprowadza się zakaz korzystania z boiska przez osoby z objawami
jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych. Osoba z
wyraźnymi oznakami choroby, takimi jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie,
trudności w oddychaniu nie będzie wpuszczona na obiekt / zostanie
wyproszona z obiektu.
Przed wejściem na boisko , po wyjściu z boiska należy zdezynfekować dłonie.
Korzystający z boiska mają obowiązek opuścić boisko na czas dezynfekcji
( wyznaczony grafikiem na boisku ORLIK lub polecenie pracownika Szkołyboisko wielofunkcyjne)
Zakazuje się korzystania z boiska w czasie niekorzystnych warunków
atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników tzn. m.in.
opadów, oblodzenia, silnego wiatru i burzy.
Z boiska i urządzeń znajdujących się na boisku należy korzystać tak, aby
zachować pełne bezpieczeństwo własne i innych uczestników zajęć oraz aby
nie niszczyć boiska i znajdujących się na boisku urządzeń.
W czasie korzystania z boiska należy starać się zachowywać dystans , w
obrębie boiska należy zachowywać dystans społeczny.
Korzystający z boisk ma obowiązek zgłoszenia pracownikowi obsługi Szkoły
uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach.
Na boiskach obowiązuje zakaz przebywania publiczności.
Korzystający z boisk ma obowiązek zgłoszenia pracownikowi Szkoły
zakończenia korzystania z boiska.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe po zajęciach
szkolnych oraz w wyniku niedostosowania się do przepisów porządkowych.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na boisku.
Za wszelkie zniszczenia urządzeń znajdujących się na terenie boisk i placu
szkolnego odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę.
Na terenie boisk zabrania się:
- używania obuwia typu kolce, korki,
- wprowadzania i jazdy motorowerami, rowerami, wózkami dziecięcymi, itp. po
płycie boiska,
- wprowadzania psów,
- niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
- wchodzenia na ogrodzenie boiska i urządzenia sportowe,
- palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
- przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
- zaśmiecania, zakłócania porządku, używania słów wulgarnych
- przeszkadzania innym osobom korzystającym z boiska.

W razie dużego zainteresowania przez osoby indywidualne /obciążenia obiektu dopuszcza się
możliwość wprowadzenia wcześniejszych rezerwacji korzystania z obiektu.
Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem obowiązujących zasad.
W zakresie nieujętym powyżej mają zastosowanie regulacje OBOWIAZUJACE W CZASIE
PANDEMII.

