PROCEDURA UDOSTĘPNIENIA OBIEKTÓW
SPORTOWYCH ZARZĄDZANYCH
PRZEZ ICDS OD 04.05.2020 r.
Obiekty które będą otwarte od 04.05.2020 r.:
1. Zespół Boisk Orlik przy ul. Warszawskiej 73
2. Zespół Boisk Orlik przy ul. Wiślanej 69
3. Zespół Boisk Orlik przy ICDS ul. Staszica 2
Pozostałe boiska sportowe pozostają zamknięte do odwołania.

INFORMUJEMY, ŻE OD 04.05.2020 r. DOTYCHCZASOWE REZERWACJE
ZESPOŁÓW BOISK ORLIK DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
ZOSTAJĄ ANULOWANE.
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r., od dnia 04.05.2020 r. zostaną
udostępnione zewnętrzne obiekty sportowe, z których mogą korzystać wyłączenie Kluby
Sportowe działające na terenie Gminy Łomianki , Stowarzyszenia prowadzące działalność
sportową i grupy zorganizowane (obowiązek rezerwacji telefonicznej).
2. Boiska przyszkolne pozostają zamknięte do odwołania.
3. Obiekty od 04.05.2020 r. otwarte będą w następujących godz.:

Poniedziałek- Piątek w godz. 14:00- 21:00
(dostępne dla klubów i Stowarzyszeń prowadzących działalność sportową – obowiązek rezerwacji)

Sobota -Niedziela w godz. 10:00-18:00
( ogólnodostępne- obowiązek rezerwacji)
4. W przypadku zajęć weekendowych, rezerwacji należy dokonać do godz. 12:00 w piątek
każdego tygodnia.
5. Rezerwacja obiektu pod numerem tel. 503 902 483.
6. Ilość osób na jednym obiekcie nie może przekroczyć 7 osób ( łącznie z trenerem).
7. Jednostka treningowa rozpoczyna się o pełnej godzinie i trwa maksymalnie 45 min.
8. Pomiędzy grupami jest przerwa 15 minutowa.
9. Na terenie obiektu przebywać mogą jedynie zawodnicy z trenerem, który odpowiada w pełni za
grupę.
10. Podczas treningu zawodników nie obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy.
11. Zakazuje się wstępu na teren obiektu rodzicom/opiekunom .
12. Zawodników oraz terenów obowiązują zapisy dotychczasowych Regulaminów dostępnych na
obiektach.
13. Zawodnik oraz trener przed wejściem na obiekt jak również po jego opuszczeniu ma obowiązek
dezynfekcji rąk.
14. Szatnie w obiektach pozostają zamknięte.
15. Osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek stosowania się do zasad
bezpieczeństwa (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.) oraz zaleceń pracownika
ICDS będącego na zmianie.

Dyrekcja ICDS.

