
Zarządzenie nr CSW.010.11.2021 

Dyrektora Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach  

z dnia 9 kwietnia 2021 roku 

 

w sprawie  działalności  Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach w okresie od 10 kwietnia 

2021 do 18 kwietnia 2021 

 

Na postawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. poz. 654 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii  

 

zarządzam, co następuje:  

 

§ 1  

1. Wprowadzam wytyczne dotyczące prawidłowego korzystania z obiektów należących do 

Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach od 10 kwietnia 2021 do 18 kwietnia 2021. 

2. Szczegółowe wytyczne zawiera załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

 

§ 2 

Traci moc Zarządzenie nr CSW.010.9.2021 Dyrektora Centrum Sportowo-Widowiskowego 

w Kozach z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie działalności Centrum Sportowo-Widowiskowego 

w Kozach w okresie od 27 marca 2021 do 9 kwietnia 2021. 

 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik numer 1 

do Zarządzenia nr CSW.010.11.2021 

Dyrektora CSW w Kozach z dnia 9.04.2021 

Wytyczne odnośnie funkcjonowania obiektów należących do Centrum Sportowo – 

Widowiskowego w Kozach. 

1. Obiekty przy pl. ks. Karola Kochaja 1 - hala sportowa, sala korekcyjna, sala tenisa stołowego, 

boisko wielofunkcyjne, obiekty przy ul Przeczniej 3 – boisko typu „Orlik” oraz Stadion Gminny 

są dostępne bez udziału publiczności dla: 

 sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 

z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, 

 zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),  

 zawodników będących członkami kadry narodowej, 

 reprezentacji olimpijskiej, 

 reprezentacji paraolimpijskiej,  

 uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, 

 zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub 

igrzysk głuchych.  

2. Pływalnia i siłownia CSW jest dostępna tylko dla członków kadry narodowej polskich 

związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się  do 

igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.  

3. Sauna nieczynna. 

4. W ramach działalności Centrum Sportowo – Widowiskowe w Kozach: 

 dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne, 

 zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym 

lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do 

dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego, 

 dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie 

korzystających, 

 zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami 

zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub 

sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami. 

5. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające 

z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, 

wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe. 

6. Przy wejściu na teren obiektu obowiązkowa jest dezynfekcja rąk przez wszystkich 

użytkowników. 

7. Na obiekty nie są wpuszczane osoby  bez maseczki zakrywającej usta i nos. Jej zdjęcie 

możliwe jest dopiero w momencie przystąpienia do zajęć.  

 

 


