Procedura organizacji zajęć sportowych na otwartych
i zamkniętych obiektach sportowych placówek oświatowych
prowadzonych przez miasto Wrocław
1. Podstawa prawna: W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem
zastosowanie znajdują wytyczne:
a. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób u ludzi ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.),
b. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. Poz. 878 ),
c. Wytyczne
przeciwepidemiczne
Głównego
Inspektora
Sanitarnego
z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole
podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 , wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
( Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567 ) oraz Ministrów
właściwych ds. Sportu, Zdrowia, Edukacji.
2. Organizatorem zajęć sportowych, na otwartych i zamkniętych obiektach sportowych
placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Wrocław jest każdy podmiot
wynajmujący z którym została wcześniej zawarta umowa / dokonana rezerwacja.
3. Treningi/zajęcia sportowe lub rekreacja sportowa mogą być organizowane
na otwartych i zamkniętych obiektach sportowych przeznaczonych do uprawiania
dyscyplin sportowych wg przeznaczenia takich jak:
1) stadiony sportowe,
2) boiska sportowe,
3) boiska wielofunkcyjne,
4) boiska typu Orlik,
5) inne otwarte obiekty sportowe,
6) hale i sale sportowe,
4. Obiekty będą udostępnione wg harmonogramu ustalonego przez organ prowadzący
obiekt sportowy. Harmonogram godzinowy ustalony przez zarządcę obiektu powinien
stanowić osobny załącznik do niniejszej procedury.
5. Do dyspozycji korzystających z obiektów sportowych, tj. stadionów, boisk, sal, hal
i innych obiektów o funkcji sportowej przekazane zostaną bramki, kosze, siatki oraz
inne sprzęty treningowe trwale związane z obiektem, umożliwiające pełne
wykorzystanie obiektu.
6. Trybuny, place zabaw, siłownie, szatnie, prysznice, ławki rezerwowych i inna
infrastruktura poza toaletą na obiektach sportowych nie będą udostępniane.

7. Na każdym obiekcie sportowym czynne będzie tylko jedno wejście, gdzie w okresie
funkcjonowania liczbę osób wchodzących na obiekt będzie monitorował pracownik
wyznaczony przez organ prowadzący obiekt sportowy.
8. W zajęciach grupowych na otwartych obiektach sportowych może brać udział
jednorazowo maksymalnie 14 osób ćwiczących i 2 trenerów. W przypadku otwartych
obiektów wieloboiskowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z boisk
oddzielnie. Za ilość osób uczestniczących w zajęciach odpowiada osoba prowadząca
zajęcia. Należy w maksymalny sposób ograniczyć kontakty uczestników zajęć
i pracowników obsługi obiektu.
9. Na otwartych pełnowymiarowych boiskach ( piłkarskich, rugby, hokeja na trawie,
futbolu amerykańskiego, baseballu) może przebywać w tym samym czasie
maksymalnie 22 osoby ćwiczące i 4 trenerów. Dopuszcza się dzielenie w/w obiektów
na dwie połowy oddzielone od siebie 5 metrową strefą buforową gdzie na jednej
połowie może przebywać 16 osób ćwiczących i 3 trenerów. W sumie w takim
wariancie na otwartych pełnowymiarowych boiskach mogą przebywać 32 osoby
ćwiczące i 6 trenerów.
10. W zamkniętych halach i salach sportowych równocześnie może ćwiczyć:
a. 12 osób i 1 trener ( w obiektach do 300 m2 ),
b. 16 osób i 2 trenerów ( w obiektach od 301 do 800 m2 ),
c. 24 osoby i 2 trenerów ( w obiektach od 801 do 1000 m2 ),
d. 32 osoby i 3 trenerów ( w obiektach powyżej 1000 m2 ).
11. Harmonogram zajęć zostaje opracowany w porozumieniu z organem prowadzącym
obiekt sportowy na podstawie wcześniej zawartej umowy. Rezerwacja obiektów
dla klubu jest obowiązkowa.
12. Za transport dzieci na zajęcia odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. Na trasie
przemieszczania: dom – zajęcia sportowe – dom ćwiczący mają obowiązek używać
maseczek i rękawiczek ochronnych zgodnie w aktualnymi wytycznymi GIS
lub Ministra Zdrowia.
13. Organ prowadzący obiekt sportowy, podmiot organizujący zajęcia jest zobowiązany
w przejrzysty sposób poinformować uczestników i ich rodziców o trybie organizacji
zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć sportowych, miejsc
parkingowych, dróg przemieszczania, możliwości kontaktu z osobom prowadzącą
zajęcia itp. Na obiektach, w widocznych miejscach mają być umieszczone tablice
z obowiązującymi procedurami dot. COVID-19.
14. Osoba prowadząca zajęcia zobowiązana jest posiadać aktualną listę uczestników zajęć
do przedstawienia na każde wezwanie organu prowadzącego obiekt sportowy,
obsługi obiektu lub uprawnionej osoby wizytującej.
15. Zajęcia sportowe wraz z procedurami sanitarnymi trwają do 90 minut. W przypadku
dużego zainteresowania wynajmem obiektów sportowych można skrócić zajęcia
do minimum 45 minut celem zwiększenia rotacji wynajmów.

16. Uczestnicy zajęć mają całkowity zakaz poruszania się w pomieszczeniach obiektu
sportowego za wyjątkiem WC.
17. Wszyscy uczestnicy do 18 roku życia muszą posiadać aktualną zgodę rodziców
na udział w zajęciach lub rekreacji sportowej w okresie zagrożenia epidemicznego.
Za pozyskanie zgody odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia, która na żądanie
przekazuje ich kopie organowi prowadzącemu obiekt sportowy.
18. Przed wejściem na obiekt sportowy wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja
rąk. Zabieg ten powinien być powtórzony przy wyjściu z obiektu. Dozowniki i środki
do dezynfekcji zapewnia organ prowadzący obiekt sportowy. Dopuszczalne jest
korzystanie przez wynajmującego z własnych środków dezynfekcyjnych, które
posiadają odpowiednie atesty użytkowania. Pomimo zapewnienia środków
dezynfekcyjnych, organ prowadzący obiekt sportowy nie może zagwarantować że w
100% zabezpieczą one korzystających z obiektu dlatego sugeruje się zachowanie
samodyscypliny
w zachowaniu szczególnych zasad higieny.
19. Osoba prowadząca zajęcia prowadzi je w maseczce zasłaniającej usta i nos oraz
w rękawiczkach ochronnych. Ćwiczący w trakcie zajęć na obiekcie, nie ma obowiązku
stosować maseczki i rękawiczek.
20. Pomiędzy jednostkami treningowymi należy zapewnić co najmniej 15 minutowy bufor
czasowy w celu bezkontaktowej wymiany grup ćwiczebnych oraz dezynfekcji
urządzeń i sprzętu sportowego.
21. W trakcie zajęć ćwiczących i osobę prowadzącą zajęcia obowiązuje zachowanie
bezpiecznej odległości od siebie.
22. Ćwiczący i osoba prowadząca zajęcia przybywają na zajęciach w stroju sportowym.
Nie ma możliwości korzystania z szatni lub przebieralni.
23. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk w trakcie zajęć, np. w czasie
przerw wypoczynkowych, obowiązkowo po kontakcie ze sprzętem sportowym typu
płotki, kule, młoty, piłki, itp. przy korzystaniu z bidonów czy butelek z napojami.
Zaleca się aby każdy uczestnik zajęć posiadał swój płyn dezynfekujący.
24. Zachowując bezpieczny dystans rezygnuje się z uprzejmości polegających
na podaniu sobie ręki przy powitaniu i pożegnaniu po zajęciach.
25. W razie podejrzenia infekcji nakazuje zgłoszenie się do odpowiedniego organu
oraz natychmiastowe powiadomienie o sytuacji organ prowadzący obiekt sportowy.
26. Na terenie obiektu sportowego z ramienia organu prowadzącego obiekt wyznaczona
jest osoba sprawująca bieżący nadzór w ustalonych godzinach.
27. Osoba z ramienia organu prowadzącego obiekt sportowy ma prawo zwracania uwagi
i wydawania poleceń osobom przebywającym na terenie obiektu sportowego.
28. Za pełne wykonanie powyższych procedur odpowiedzialna jest osoba prowadząca
zajęcia.

29. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie natychmiastowym usunięciem
z obiektu i skasowaniem wszystkich rezerwacji oraz powiadomieniem odpowiednich
służb.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO NA OTWARTCH
I ZAMKNIĘTYCH OBIEKTACH SPORTOWYCH PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO WROCŁAW
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są do dokonania dezynfekcji rąk.
2. Nadzór nad dozownikami sprawują osoby wyznaczone przez organ prowadzący obiekt
sportowy lub osoby prowadzące zajęcia.
3. Zaleca się mierzenie temperatury osób wchodzących na otwarty obiekt sportowy
przez prowadzącego zajęcia.
4. Uczestnikom zajęć zabrania się przebywania w pomieszczeniach zamkniętych obiektu
sportowego z wyłączeniem toalet.
5. Pracownicy wyznaczeni przez organ prowadzący obiekt do obsługi oraz uczestnicy zajęć
sportowych
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są do poruszania się po terenie obiektu w maseczce zasłaniającej usta i nos
oraz rękawiczkach ochronnych.
6. Pomiędzy poszczególnymi grupami należy zachować co najmniej 15 minut przerwy.
7. Po zakończeniu zajęć przez każdą z grup obsługa obiektu wskazana do nadzoru przez organ
prowadzący obiekt sportowy zobowiązana jest do dezynfekcji urządzeń sportowych.
Dopuszczalne jest aby dezynfekcji urządzeń sportowych dokonała osoba prowadząca zajęcia.
8. Podczas przeprowadzania dezynfekcji należy stosować środki ochrony indywidualnej.
9. Rękawiczki po użyciu należy wyrzucić do koszy umieszczonych przy miejscu przeznaczonym
do dezynfekcji rąk.
10. Należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy osobami ćwiczącymi i prowadzącym zajęcia.
11. Zabrania się korzystania z szatni, przebieralni i sanitariatów na obiekcie za wyjątkiem WC.
12. Zabrania się wstępu na teren obiektu osobom, które:


W przeciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą na COVID-19,



W przeciągu ostatnich 14 dni przebywały zagranicą,



W przeciągu ostatnich 3 dni miały podwyższoną temperaturę,



W danej chwili odczuwają objawy chorobowe takie jak: kaszel, duszności, bóle
mięśni, przemęczenie organizmu.

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego
ws. uczestnictwa dziecka w zajęciach w trakcie pandemii

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………… w zajęciach sportowych
organizowanych przez …..………………………. na otwartym/zamkniętym* obiekcie sportowym , który
znajduje się w zarządzie trwałym dyrektora ……………………….. w placówce oświatowej …………….
podczas epidemii COVID-19. Jestem w pełni świadoma / świadomy zagrożeń wynikających
z obecnego stanu epidemii.
*niepotrzebne skreślić
czytelny podpis

Oświadczenie Wynajmującego
ws. korzystania z otwartego/zamkniętego* obiektu sportowego w trakcie pandemii

Oświadczenie Wynajmującego

Jako organizator zajęć sportowych, mając świadomość zagrożeń wynikających ze stanu epidemii
COVID-19 oraz obowiązków wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 878) wynajmujący ( pełna nazwa) ……………….…………… bierze pełną
odpowiedzialność za organizowanie i przebieg zajęć sportowych na otwartym/zamkniętym* obiekcie
sportowym, który znajduję się w zarządzie trwałym dyrektora …….……..….. placówki oświatowej
……………………….
*niepotrzebne skreślić

Podpis

