
 

ZASADY UŻYTKOWANIA 

HALI SPORTOWEJ W CZERWONAKU 
 
 
 
 

Z uwagi na panującą sytuację, a także rekomendacje Ministerstwa Sportu i Ministerstwa Zdrowia,  
wprowadzamy zasady bezpieczeństwa i ograniczenia dla użytkowników HALI SPORTOWEJ W CZERWONAKU.  

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

1. Obiekt otwarty jest w godzinach 8:00 – 22:00 po re-
zerwacji u kierownika obiektu pod numerem telefonu 

61 646 01 62 lub mailowo: 
p.bromka@akwenczerwonak.pl.  
Na terenie Hali Sportowej w Czerwonaku CRKF AKWEN 

udostępnia salę główną oraz salkę fitness.  
 

2. Obowiązujący limit uczestników na sali głównej to  

16 osób plus 2 osoby prowadzące zajęcia, które 
jednocześnie nie mogą brać udziału w grze. Limit doty-
czy jedynie osób korzystających z obiektu, nie doty-

czy osób niezbędnych do jego obsługi. 
 

3. Obowiązujący limit uczestników na salce fitness to  

12 osób plus osoba prowadząca zajęcia. Limit do-
tyczy jedynie osób korzystających z obiektu, nie doty-
czy osób niezbędnych do jego obsługi. 

 
4. Obowiązuje bezwzględny nakaz dezynfekcji rąk dla 

wchodzących i opuszczających obiekt. Rekomendowane 

jest także systematyczne odkażanie rąk w trakcie zajęć 
np. po wyjściu do toalety. Do dyspozycji użytkowników 
obiektu dostępny będzie płyn dezynfekcyjny. 

 
5. Obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania twarzy do 

momentu wejścia na salę główną lub salkę fitness,  

w tym również w toalecie. Podczas zajęć nie ma obo-
wiązku zakrywania twarzy. 

 
6. Rezerwacja sal na Hali Sportowej w Czerwonaku jest 

obowiązkowa.  

 
7. Opiekun obiektu lub organizator zajęć prowadzi weryfi-

kację liczby osób przebywających na Hali Sportowej. 

 
8. Opiekun obiektu lub organizator zajęć zapewnia 15-

minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzący-

mi grupami korzystających, a podczas przerwy tech-

nicznej przeprowadza dezynfekcję. W tym czasie nie 
ma możliwości wchodzenia na obiekt. 

 
9. Nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła 

sanitarnego. Wyjątek stanowią toalety. 

 
10. Ze względów bezpieczeństwa rekomendujemy 

korzystanie z własnego sprzętu sportowego.  

 
11. Konieczne jest przyjście na obiekt w stroju sportowym, 

jednocześnie przypominamy o konieczności gry/ćwiczeń 

w odpowiednim do nawierzchni obuwiu. 
 

12. Możliwość udostępnienia hal sportowych nie jest ogra-

niczona limitem wieku. Na obiekt wpuszczane zostają 
wyłącznie osoby korzystające z zajęć prowadzonych na 
hali.  

 
13. Zalecamy zachowanie bezpiecznego dystansu zgodnie z 

zaleceniami Inspekcji Sanitarnej oraz rezygnację ze 

zwyczajowo przyjętych gestów skracających ten dy-
stans m.in.: powitania czy podawania sobie ręki po 
grze. 

 
14. Po zakończeniu gry/ćwiczeń nakazuje się niezwłoczne 

opuszczenie obiektu, aby zapobiec gromadzeniu się 

większej liczby osób i umożliwienie wejścia kolejnym 
zawodnikom. 

 
15. Nie jest możliwe organizowanie jakichkolwiek zawo-

dów/turniejów oraz innych przedsięwzięć o podobnym 

charakterze realizowanych w obszarze sportu po-
wszechnego na obiektach otwartych. 
 

16. Opiekun lub trener grup odpowiada za przestrzeganie 
wszelkich zaleceń Rozporządzenia i rekomendacji Mini-
sterstwa Zdrowia i Ministerstwa Sportu przez wszyst-

kich uczestników gry.  

 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

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. 


