
 

ZASADY UŻYTKOWANIA 

KORTÓW TENISOWYCH W BOLECHOWIE 
 
 

Z uwagi na panującą sytuację, a także rekomendacje Ministerstwa Sportu i Ministerstwa Zdrowia,  
wprowadzamy zasady bezpieczeństwa i ograniczenia dla użytkowników kortów tenisowych w Bolechowie.  

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z przedstawionymi zasadami oraz o ich stosowanie. Obowiązują one do odwołania. 
 
 

1. Korty tenisowe otwarte są w godzinach 08:00 – 22:00. 
Możliwość skorzystania z kortu dostępna tylko po wcze-
śniejszej rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu 
695 596 170.  
 

2. Maksymalny limit osób na korcie tenisowym to 4 osoby 
plus osoba prowadząca zajęcia, która jednocześnie nie 
może brać udziału w grze. 
 

3. Na kortach można grać tylko przy rozsuniętych ścianach. 
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycz-
nych obiekt będzie niedostępny.  
 

4. Następni zawodnicy mogą wejść na kort dopiero w mo-
mencie opuszczenia go przez poprzedników, przemiesz-
czając się wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi i za-
chowując zdrowy rozsądek. 
 

5. Obowiązuje bezwzględny nakaz dezynfekcji rąk dla 
wchodzących i opuszczających obiekt. Rekomendowane 
jest także systematyczne odkażanie rąk w trakcie zajęć 
np. po wyjściu do toalety, a także przed i po skorzystaniu 
z ogólnodostępnej infrastruktury, tj. siatek i szczotek do 
pielęgnacji kortów. Do dyspozycji użytkowników obiektu 
dostępny będzie płyn dezynfekcyjny. 
 

6. Obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania twarzy do 
momentu wejścia na kort, w tym również w toalecie. Dla 
przebywających na korcie nie ma obowiązku zakrywania 
twarzy. 
 

7. Na kortach tenisowych rekomendowane są płatności 
elektroniczne. Płatności za rezerwację dokonuje  
w imieniu wszystkich grających jedna osoba, brak 
możliwości dzielenia płatności.  
 

8. Opiekun obiektu prowadzi weryfikację liczby osób prze-
bywających na obiekcie otwartym, a podczas zmiany za-
wodników lub w przerwie technicznej przeprowadza de-
zynfekcję. W tym czasie nie ma możliwości wchodzenia 
na obiekt. 
 

9. W pomieszczeniu obsługi może przebywać oprócz 
pracownika/ków CRKF AKWEN tylko jedna osoba. 
Obowiązuje zakaz przebywania w pomieszczeniu obsługi 

w oczekiwaniu na swoją grę lub na zakończenie gry przez 
podopiecznego.  
 

10. Nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła 
sanitarnego. Wyjątek stanowią toalety. 
 

11. Ze względów bezpieczeństwa rekomendujemy 
korzystanie z własnego sprzętu sportowego. 
 

12. Konieczne jest przyjście na obiekt w stroju sportowym, 
jednocześnie przypominamy o konieczności gry w odpo-
wiednim do nawierzchni obuwiu. 
 

13. Nie ma możliwości skorzystania z dystrybutora z wodą 
pitną. Każdy zawodnik jest zobowiązany wyposażyć się  
w napoje we własnym zakresie. 
 

14. Możliwość udostępnienia otwartych obiektów sporto-
wych nie jest ograniczona limitem wieku. Należy jednak 
pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasada-
mi dziecko w wieku do 13. lat może dotrzeć na obiekt 
tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej 
osoby pełnoletniej. Nie ma możliwości aby opiekun prze-
bywał na korcie czy w innych pomieszczeniach kiedy jest 
już tam maksymalna liczba osób.  
 

15. Zalecamy zachowanie bezpiecznego dystansu zgodnie  
z zaleceniami Inspekcji Sanitarnej oraz rezygnację  
ze zwyczajowo przyjętych gestów skracających ten dy-
stans m.in. powitania, zmian stron kortu czy podawania 
sobie ręki po grze. 
 

16. Po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne 
opuszczenie obiektu, aby zapobiec gromadzeniu się 
większej liczby osób i umożliwienie wejścia kolejnym 
zawodnikom. 
 

17. Nie jest możliwe organizowanie jakichkolwiek zawo-
dów/turniejów oraz innych przedsięwzięć o podobnym 
charakterze realizowanych w obszarze sportu powszechnego 
na obiektach otwartych. 
 

18. Osoba indywidualnie korzystająca z obiektu, a w przy-
padku grup opiekun lub trener odpowiada za przestrze-
ganie wszelkich zaleceń Rozporządzenia i rekomendacji 
Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Sportu.

 
 

Uprzejmie prosimy o wdrożenie także wzajemnej kontroli wśród uczestników zajęć na obiekcie, służącej zachowaniu wymienionych 
wyżej procedur. Prosimy o logikę w postępowaniu i akceptację wytycznych pracowników obiektu. 

Nowe zasady korzystania z naszych obiektów wprowadzamy dla dobra wszystkich, a ich przestrzeganie ma na celu powstrzymanie 
rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. 

 
Bardzo dziękujemy za zrozumienie i uszanowanie tymczasowo ustalonych zasad. 

Życzymy owocnych treningów. 


