Regulamin korzystania z boiska
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku
na czas ograniczeń wynikających ze stanu epidemii
obowiązujący od 25 maja 2020 r.

I. Ogólne zasady:
1. Szkoła dysponuje boiskiem przystosowanym do gry w piłkę ręczną, koszykową i siatkową.
2. Boisko może jednorazowo zostać udostępnione 14 osobom + 2 trenerom.
3. Plac zabaw, skocznia, bieżnia, tereny zielone i place przy szkole nadal pozostają zamknięte.
4. Boiska są czynne w dni powszednie w godzinach 8:00 – 17:00
Pierwszeństwo korzystania z boiska mają grupy zorganizowane (np. szkółki, kluby sportowe), po
wcześniejszym zarezerwowaniu obiektu u opiekuna boiska (tel. 85 652 60 90 ), począwszy od dnia
25.05.2020 r. Pozostali zainteresowani proszeni są o kontakt z opiekunem boiska za pośrednictwem strony
www.boiska.bialystok.pl i rezerwację terminu gry.
5. Korzystanie z boiska będzie możliwe po uzyskaniu zgody opiekuna boiska.
6. W godzinach otwarcia boiska – zapewniona będzie obecność osoby nadzorującej obiekt
a) Osoba nadzorująca – będzie weryfikowała liczbę osób na boisku
b) Osoba nadzorująca – dopilnuje czas przebywania grupy na boisku (obowiązuje czas rezerwacji)
c) Osoba nadzorująca – dopilnuje 15 minutowych przerw między grupami
7. Wejście na boisko jest udostępnione wyłącznie bramką od strony ul. Promiennej pod nadzorem
pracownika szkoły o pełnych godzinach.
8. Każdy uczestnik może korzystać z obiektu w ograniczonym czasie 45 minut, liczonym od wejścia do
wyjścia.
9. Brak możliwości korzystania z WC, szatnie i prysznice pozostają zamknięte.

II. Obowiązki osób nadzorujących boisko ze strony szkoły:
1. Przestrzeganie limitu 14 osób na jednym boisku (patrz pkt I.2.).
2. Nadzorowanie osób i sposobu korzystania z obiektu:
a) przestrzeganie obowiązku zasłaniania nosa i ust przez osoby wpuszczane na teren szkoły w momencie
dotarcia na obiekt,
b) przestrzeganie zasad zachowania dystansu przez te osoby,
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c) weryfikacja uczestników, tj. sprawdzenie wieku (osoby do 13 roku życia wyłącznie pod opieką osoby
pełnoletniej),
d) otwieranie i zamykanie wejścia na teren szkoły o pełnych godzinach,
e) podejmowanie interwencji w przypadku nieprzestrzegania przez uczestników niniejszych zasad,
f) powiadamianie Policji i Straży Miejskiej w przypadku naruszania przepisów prawa.

II. Obowiązki osób korzystających z obiektu sportowego polegają na
stosowaniu się do zapisów niniejszego regulaminu i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.poz.697), a w szczególności do obowiązku:
1. Stosowania się do poleceń osób nadzorujących boiska ze strony szkoły.
2. Zachowania zalecanego dystansu.
3. Zasłaniania nosa i ust poza terenem samego boiska.
4. Przebywania i korzystania wyłącznie z terenu sportowego dopuszczonego do użytkowania.
5. Niekorzystania z szatni i umywalni.
6. Korzystania z własnego sprzętu (dotyczy zwłaszcza klubów sportowych i grup zorganizowanych).
7. Przebywania pod opieką osoby pełnoletniej w przypadku dzieci do lat 13.
8. Poddania się weryfikacji przez osoby nadzorujące obiekt, tj. sprawdzenia wieku (na podstawie
legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem).
9. Korzystania z obiektu w wyznaczonych godzinach i limitach czasowych 45 minut.
10. Rezerwowania obiektu przez kluby i grupy zorganizowane, począwszy od dnia 25 maja 2020 r.
11. Rezerwacji można dokonywać wyłącznie w dni powszednie w godzinach 7:30 – 15:00, pod numerami
telefonów podanymi w pkt.I.4. niniejszego regulaminu.
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