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ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA ,,ORLIK,O
Przy Szkole Podstawowej Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej

w Olsztynie
od dnia 04 maja 2020 r.

1. Zachowańe dystansu społecznego.
2. Obowiąek zasłanianiatwarzy (w maseczce) w drodze do boiska, po wejściu na boisko

nie ma obowiązku używania maseczki,
Na boisku moze przebywaó ograniczon aliczbaosób: 6 osób na boisku ze sztucznąttawą
i 6 osób na boisku więlofunkcyjnym ,

KorzYstanie z boiska Orlik w pierwszej kolejności dla dzieci imłodzieży z osiedla.
osoby wchodzące na boisko i wychodzące zobowiryane są do dezynfekcji rąk.
Brak możliwości korzystania z szatni i węzłasanitarnego.
udostępniona zostaje jedna zewnętrznatoaleta dla korzystających z boiska.
Zaweryfikację i ilośó osób na boisku odpowiada animaior.'
KorzYstanie ze sprzętuwłasnego na boisku po uprzednim jego odkażeniu/dezynfekcji.
osoby które korzystają w danym momencie z obiektu zobowiązarte są do
bezwzględnego opusz czeniaobiektu po zakonczeniu j ednostń treningowej, której czas
w dni powszednie wynosi 45 minut, tj. 15:30-16:15, 16:30-I7:I5,17:.30- i8,15,
18:30- l9:15.
Sobota i-niedziela: 11:00-1 I:45,12:00 - 12:45,13:00 - 13:45,14:00 - 14:45,
15:00- 15:45,16:00 - 16:45,17:00- 17:45,18:00 - 18:45.

9. Po oPuszczeniu boiska przezuczestników następna grupa wchodzi po 15 minutowej
przerwie.

10. Lista osób korzystających z boiska otazprzestrzeganie wlw zasad,będziena bieżąco
monitorowan a przez animatora.

11. Korzystanie z obiektu możliwe przęz grupy
umówieniu terminu.

zot ganizowane po wcześniej szym

12. Niedostosowanie się do w/w wymogów będzie skutkowało zgłoszeniem do służb
miejskich.

Olsztyn 04.05.2a20 r.
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Olsztyn 07.05.2020 r.

UWAGA

oSoBY PoNtŻw 13 LAT
PRZYCHODZĄ NA BOISKO
SZKOLNE W oBE,CNoŚct

RODZICOW LUB OPIEKUNOW
PRAWNYCH.

DYREKToR


