REGULAMIN
OBIEKTÓW CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO OLIMPIC
W STRAWCZYNKU
1. Zarządca obiektu: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie , ul.
Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, www.olimpicstrawczyn.pl , tel. 41 333 57 97 ,
605-041-736
2. Regulamin wprowadza się w związku z pandemią wirusa Covid – 19
3. Regulamin obowiązuje od 04.05.2020 r. do dnia odwołania
4. Korzystanie z obiektów sportowych CSR OLIMPIC możliwe wyłącznie po
wcześniejszej rezerwacji u pracownika pod numerem telefonu 691-343-409
5. Obiekty czynne w godzinach 12:00-20:00
6. W tym samym czasie na obiekcie sportowym tj. boisku wielofunkcyjnym, orliku lub
bieżni lekkoatletycznej może przebywać maksymalnie 6 osób + trener/opiekun.
7. W tym samym czasie na kortach tenisowych może przebywać maksymalnie 4 osoby +
trener/opiekun.
8. Korzystający zobowiązani są do przestrzegania regulaminów poszczególnych
obiektów znajdujących się na tablicach przy wejściu na obiekt,
9. Zarządca obiektu zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia danego obiektu
sportowego na czas trwania dezynfekcji.
10. Zasady bezpieczeństwa na obiektach sportowych Samorządowego Centrum Kultury
i Sportu:
a) zachowanie dystansu społecznego,
b) obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy,
natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
c) brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego,
d) obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt we własnym
zakresie,
e) korzystanie z osobistego sprzętu treningowego
11. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią pracownicy SCKiS w
Strawczynie. Wszystkie osoby korzystające z obiektów sportowych są bezwzględnie
zobowiązane stosować się do ich poleceń.
12. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu
będą usuwane z terenu obiektu sportowego.
13. Zabrania się korzystania z innych obiektów znajdujących się na terenie kompleksu tj.
boisko trawiaste, siłownia zewnętrzna, skate park, plac zabaw, ścianka wspinaczkowa.
14. Zabrania się przebywania na trybunach przy obiektach sportowych.
15. Nie przestrzeganie zaleceń i regulaminu będzie zgłaszane organom ścigania.

UWAGA! KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH ODBYWA SIĘ
NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

