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REGULAMIN 

korzystania z obiektu sportowego przy ul. Zaruskiego 12 w Warszawie 

wydany w oparciu o Rozporz~dzenie Rady Ministrow z dnia 16.05.2020r. 
Poz. 878 w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczen, nakaz6w i zakaz6w 

w zwi<IZku z wystl:}.pieniem stanu epidemii. 

1. Na terenie obiektu obowi<IZuj~ wszystkie zasady sanitarne przyjyte na 

terenie kraju na czas pandemii COVID - 19. Tj. : obowiazek zakrywania 

ust i nosa (Roz. 8 § 17 ust. 1) oraz obowiazek utrzymania odle2tosci 

minimum 2 metry pomi-;dzy osobami, z wylijczeniem os6b wsp6lnie 

zamieszkuj;1cych lub gospodarujijcych (Roz. 8 §16 ust. 1 pkt.1 lit. b ). 

Trenerzy oraz zawodnicy na wodzie zwolnieni s~ z obowi<IZku 

zakrywania ust i nosa na podstawie Roz. 8 § 17 ust. 2 pkt. 11 - po zejsciu 

z wody z powrotem obowiazuje nakaz zakrywania ust i nosa. 

W AZNE: dbamy o zachowanie dystansu r6wniez na pomostach! 

2. Kazda osoba wchodz'1,ca na obiekt oraz z niego wychodz'1,ca ma 

obowiijzek dezynfekcji rijk. 

3. Obowi¥Uje brak mozliwosci korzystania z szatni i wtrzla sanitarnego 

- korzystac mozna wyl'1,cznie ze specjalnie wyznaczonej toalety (Roz. 4 § 

8 ust 2 pkt. 1 lit. b ). 

4. Znosi siy wszelkie ograniczenia dotycz'1,ce ilosci os6b, kt6re w jednym 

momencie przebywac mog'1, na terenie przystani (z wyl'1,czeniem obiekt6w 

zamkniytych) oraz kt6re uczyszczac mog~ na zajycia przy wykorzystaniu 

infrastruktury zewnytrznej (Roz. 4 § 8 ust. 1 pkt. 2 lit.b tiret 4) . Nalezy 

jednak pami~tac, iz PO DST A WOW r\ zasad~ korzystania z obiektu 

jest utrzymanie dystansu spoleczne20! Jednoczesnie znosi si~ 

ograniczenia dotycz4ce korzystania z l6dek wi~kszych niz dwuosobowe . 
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Na danej jednostce przebywac moze tyle os6b, ile wynosi dopuszczalna 

liczba zgodna z dokumentacjq konkretnej jednostki plywajqcej. 

5. Na terenie infrastruktury zamkniytej - silowni i ergometrowni -

obowiqzujq nastypujqce ograniczenia: na kazdym z wyzej wymienionych 

obiekt6w przebywac moze jednorazowo grupa zaj(tciowa skladai&ca si<t 

maksymalnie z 6 os6b + I trener (Roz. 4 § 8 ust. 1 pkt. 2 lit. b tiret 10). 

Dopuszcza sit: korzystanie z co drugiego ergometru. Grupy zajyciowe 

ustalane bydq z wyprzedzeniem w formie grafiku korzystania z obiekt6w 

zamkniytych zatwierdzonego przez Trenera Koordynatora sekcji 

odpowiednio wioslarskiej i kajakowej. Pomiydzy kazdq z grup 

obowiqzuje piytnastominutowa przerwa w korzystaniu z obiektu 

zamkniytego. 

6. Po kazdej grupie zajyciowej korzystajqcej ze sprzytu w obiektach 

zamkniytych, uczestnicy zajyc zobowicl,Zani s4 do dezynfekcji sprzytu 

sportowego. 

7. Trener prowadzqcy zajycia ma prawo do nie dopuszczenia zawodnika do 

treningu oraz do przebywania na terenie obiekt6w w przypadku, gdy 

zawodnik wykazuje niepokojqce objawy, mogqce swiadczyc o chorobie 

oraz gdy gdy zawodnik nie bydzie przestrzegac przepis6w tego 

Regulaminu. W przypadku wqtpliwosci Trenera dotyczqcych stanu 

zdrowia zawodnika, Trener ma prawo zmierzyc temperatury zawodnika, 

dostypnym na terenie obiektu termometrem bezdotykowym. 


