
Regulamin korzystania z Boiska Wielofunkcyjnego  
przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Starej Kiszewie 

 w okresie pandemii COVID-19 od dnia 29 czerwca 2020 r. do odwołania 

1. Każda osoba korzystająca z Boiska Wielofunkcyjnego przy Zespole Kształcenia i Wychowania 
w Starej Kiszewie obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

2. Administratorem  Boiska Wielofunkcyjnego jest Gmina Stara Kiszewa. 
3. Boisko Wielofunkcyjne przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Starej Kiszewie będzie 

udostępniane w następującym wymiarze: 

 od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00 – 20.00, 
4. Z Boiska Wielofunkcyjnego korzystać mogą wyłącznie zorganizowane grupy szkoleniowe 

- maksymalnie 14 osób na boisku + 2 trenerów. Do grupy szkoleniowej 14 osób nie wlicza się 
trenerów. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać ze Boiska wyłącznie pod opieką osoby 
dorosłej, która wliczana jest do grupy 14 osób.  

5. Korzystanie z Boiska Wielofunkcyjnego wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej 
z 24 godzinnym wyprzedzeniem pod nr 58 687 63 27 (ZKiW) od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:00 do 12:00. Osoba dokonująca rezerwacji odpowiada za całą grupę. Rezerwacja 
zostaje anulowana jeśli grupa nie potwierdzi obecności na miejscu na kwadrans przed 
wyznaczonym terminem. Czas każdej rezerwacji jest automatycznie skrócony o 15 minut - na 
potrzeby zejścia grupy z boiska i zachowania należytej przerwy pomiędzy grupami.  

6. Osoba dokonująca rezerwacji podaje niezbędne dane tj., imię i nazwisko, adres i nr tel.  
Dane te są potrzebne ze względu bezpieczeństwa epidemiologicznego.  

7. Na terenie Boiska Wielofunkcyjnego obowiązuje weryfikacja uczestników poprzez zgłoszenie 

do pracownika dyżurnego wszystkich osób wchodzących na obiekt (lista uczestników). 

8. Za rzeczy pozostawione na terenie Boiska Wielofunkcyjnego Administrator nie odpowiada.  

9. Warunkiem korzystania z Boiska Wielofunkcyjnego jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia 
sportowego. 

10. Korzystający z obiektu mogą korzystać wyłącznie z własnego sprzętu sportowego, który przed 
i po zajęciach zostaje zdezynfekowany. 

11. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych obiekt będzie nieczynny. 
12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa: 

 korzystający z obiektu zobowiązani są wchodząc i wychodząc do dezynfekowania dłoni, 
korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów do dezynfekcji, 

 podczas korzystania z boiska obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu między 
korzystającymi z obiektu – minimum 2 metry, 

 osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek przebywania w zakryciu twarzy (nie 

dotyczy osób, ćwiczących na płycie boiska), stosowania się do zasad bezpieczeństwa 

określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r.. 

13. Użytkownicy korzystają z Boiska Wielofunkcyjnego na własną odpowiedzialność i odpowiadają 
materialnie za umyślne zniszczenia. 

14. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności 
do poleceń pracowników wyznaczonych przez Administratora. 

15. W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych z pandemią 
COVID 19 Administrator ma prawo usunąć korzystającego lub całą grupę korzystających z terenu 
obiektu, w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Policja. 

16. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu.  
17. Ważne numery telefonów oraz instrukcje sanitarnohigieniczne dostępne są przy wejściu na Boisko 

Wielofunkcyjne. 


