
Regulamin korzystania z boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej 
nr 8 w Gdyni w czasie trwania stanu epidemicznego. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku                      
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z dnia 2 maja 2020 roku poz. 792) od 
dnia 20.05.2020r. otwarte będą boiska przy Szkole Podstawowej nr 8                   
w Gdyni. 

 

Zasady korzystania z boiska dla każdej grupy. 

1.  Zachowanie dystansu społecznego, 
2.  Obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt 
sportowy, natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania 
twarzy), 
3. Ograniczenie liczby osób przebywających na boisku maksymalnie 6 osób, 
4. Weryfikacja uczestników (zgłoszenie do dyrektora osób wchodzących na 

obiekt), 
5. Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego. 
6. Dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie, 
7. Obowiązkowa dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt, 
8. Korzystanie z osobistego sprzętu treningowego. 
9. Zajęcia trwają do 45 minut. 
10. Pomiędzy wchodzącymi i 

wychodzącymi grupami obowiązując 15 minutowe odstępy czasowe. 

Ustalono dodatkowe Zasady bezpiecznego prowadzenia zajęć 
sportowych na terenie boiska: 

1. Tylko zdrowe osoby mogą uczestniczyć w zajęciach, 
2. Zawodnicy maks. 6 osób + trener wchodzą na obiekt (boisko do piłki 

nożnej) natomiast 2+1 na boisko do piłki koszykowej, pojedynczo na 
znak trenera (opiekuna), z zachowaniem bezpiecznej odległości 2 m 

3. Każdy zawodnik pojedynczo wchodzi na boisko do wyznaczonego 
miejsca po wcześniejszym wezwaniu przez trenera (opiekuna), 



4. W czasie zajęć zawodnik nie może opuszczać wyznaczonego miejsca, 
5. Zachowanie odpowiednich odległości zawodników, tj. 2 m od siebie                

i od trenera, 
6. Zachowanie dystansu przez osoby doprowadzające  

i odprowadzające dzieci na zajęcia (rodzice nie wchodzą na teren 
kompleksu sportowego), 

7. Opiekunowie nie gromadzą się przy obiekcie sportowym, zalecane jest 
pozostanie, np. przy lub w samochodzie, 

8. Zawodnik zgłasza się przygotowany do zajęć (odpowiednio ubrany), 
9.  Zachowanie zasad higieny zgodnie z GIS, w tym dezynfekcja dłoni 

przed i po treningu, 
10. Sprzęt sportowy szkolny, tj. bramki, ławki powinny zostać 

zdezynfekowane po każdorazowych zajęciach, 
11. Zakończenie zajęć będzie polegało na pojedynczym zejściu zawodnika 

ze swojego stanowiska na boisku. 
12. Rejestr wejść, który znajduje się w dyżurce przy wejściu głównym do 

szkoły prowadzi osoba wyznaczona po uzgodnieniu                              
z dyrektorem szkoły. Korzystający z boisk mają obowiązek wpisania się 
do rejestru prowadzonego przez szkołę. 

13. Za bezpieczeństwo osób korzystających z boisk odpowiada opiekun 
grupy do lat 13, starsze osoby ponoszą całkowitą odpowiedzialność za 
swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z boisk. 


