
Dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu

z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie : wprowadzenia zasad korzystania z końu tenisowego w okresie
obowiązywania stanu epidemii na terenie Rzecrypospolitej Polskiej

na podstawie : Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnla2} marca2020 r, w sprawie
ogłoszenia na obszatze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z2O2a r. , poz. 491),
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia2 maja2a20 r, w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń,nakazów izakazow w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z2020r.,
poz,792) wprowadzam, co następuje :

§1

Wprowadzam zasady korzystania z kortu tenisowego w okresię obowiązywania stanu
epidemii na terenie RzeczypospoliĘ Polskiej.

§2

Zasady korzystania z kortu tenisowego w okresie obowiązywania stanu epidemii na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej stanowią ZńącznikNr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3

Zarządzenie obowiązuj e do odwołania.

§4

Zarządzente wchodzi w życie z dniem 14 maja 2020 roku.

DYREK2oR,
,ń*

g6ffiaXr-tsz



OŚRODEK KULTURY l REKREACJ|
W PAKOSŁAWIU
ul koleiowa 4

63-920 Pbkosław
NlP 699_ 1 9$38_49. REGON 302a00242

ZŃącmlkNt 1 do Zarądzsnia Nr 8/2020
Dy,ektora Ośrodka Kultury i Rekreacji
w pakosławiu

zóńa 12 maja 2020 roku

ZASADY KORZYSTANIA Z KORTU TENISOWEGO W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA
STANU EPIDEMII NA TERENIE RZECZWOSPOLITEJ POLSKIEJ

1 .Obowiązuj ę zasadazachowania dystansu społecznego.
2.Brak mozliwość korzystania z szatni i węńa sanitarnego.
3.Uffiownik ma obowiryekzakrywańa ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych przy
pomocy maskio masęcżkio ptzyłbicy albo kasku ochronnego (w momencie dotarcia na dany
obiekt §portowy nię ma obowiązku zakrywańatwarzy).

4.Przemieszczańę się małoletriego do ukończenia 13. roku Ęcianalz obiektu sportowego
jest możliwe wyłąpznie pod opieĘ osoby sprawującej włńzę rodzicielską opiekuna
pra\ilrrego albo innej osoby dorosłej.

S.Opiekun obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu (maksymalnie 4 osoby
plus osoba prowadzącazĄęcia/trener). Limit nie doĘczy osób niezbędnych do obsługi
obiektu.

6.0piekun obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji rąk.
Obowiązkowa jest derynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.

7.Opiekun obiektu dezynfekuje sprzęt i klamki po kazdym uĘciu i kazdej grupie
korzystających.

8.Obowiąąuje korzystanie, tylko i wyłącznie, z osobistego sprzętu teningowego.
9.Koniecana jest rezygnacja z procedury ,Bodawania sobie ręki po g:ze". Mozna ją zasĘlió

skinieniem głową.
l0.Sugerowana jest gra bęzzmian stron kortu (kazdy gl:aoz na swojej połowie kortu).
1l.Po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłocme opuszczenie obiektrr.
lZ.Korttenisowy czynny jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 13:00

oraz od poniedziałku do soboty, w godz. od 14:00 do 20:00, na podstawie wcześniejszej
rezerwacji.

l3.Ułtkownik może korrystać z obięktrr maksymalnie2 gadzny zęgarowe, co monitorować
będzie opiekun kortu. Z czasvużytkowania obiektu każdorazowo odliczane jest 15 minut
w celu zachowania odstępu cza§owego między opuszczenięm kortu ptzsz jednychgraczy,
a wejściem na kort następnych gaczy otaziadokonanie deąmfekcji sprzęfu i obiekfu.

l4.Za};łańa się korzystania z kortu bez wcześniejszej rezerwacji.
I 5 .Zabtańa się wykorzystywanią kortu niezgodnie z ptzeznaczeńem.
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