Regulamin korzystania z obiektów Parku Sportowego w Jeleniej Górze
w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 od dnia 28.05.2021 r. do odwołania.
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.05.2021 r.
Każda osoba korzystająca z aren Parku Sportowego obowiązana jest do zapoznania się
z niniejszym regulaminem.
1. Obiekty Parku Sportowego są czynne zgodnie z opublikowanymi na stronie
godzinami.
2. Liczba osób korzystających jednorazowo z obiektu nie może przekroczyć 50 proc.
maksymalnego obłożenia obiektu oraz udostępnia się publiczności nie więcej niż 50
proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni,
w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni
– przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.
3. Użytkownicy obiektu mogą ̨ korzystać wyłącznie z własnego sprzętu sportowego.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego z ograniczeń występujących na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spowodowanej stanem epidemii w związku
z zakażeniami wirusem COVID-19:
a) wchodząc na teren obiektów Parku Sportowego prowadzący zajęcia zobowiązany
jest przekazać listę uczestników zajęć wg. wzoru udostępnionego przez
administratora,
b) korzystający z obiektu zobowiązani są wchodząc i wychodząc do dezynfekowania
dłoni, korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów do dezynfekcji,
c) podczas korzystania z obiektu obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu
między użytkownikami – minimum 1,5 metra,
d) na terenie obiektu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa – nie dotyczy osób
aktywnie uczestniczących w zajęciach sportowych,
e) administrator obiektu może przeprowadzać profilaktyczne pomiary temperatury
uczestników zajęć przy wejściu na teren obiektu,
f) zabrania się udziału w imprezie sportowej osobie chorej na COVID-19 lub
wskazującej symptomom zakażenia wirusem, takie jak: gorączka, wymioty,
pogorszenie smaku i/lub węchu,
g) uczestnik i organizator imprezy przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo
w wydarzeniu wiąże się z ryzykiem zachorowania na COVID-19 i zwalnia
Operatora obiektu ze wszelakiej odpowiedzialności z tego tytułu,
h) publiczność zajmuje miejsca wyznaczone/udostępnione na widowni przez
organizatora imprezy sportowej, przy zachowaniu odległości min. 1,5m.
5. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu,
a w szczególności do poleceń pracowników obiektów Parku Sportowego.

6. W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych
z pandemią COVID-19 administrator ma prawo usunąć korzystającego lub całą grupę
korzystających z terenu obiektu, w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Policja.
7. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny
obiektu.

