
Zarządzenie nr CSW.010.8.2020

Dyrektora Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach 
z dnia 5 maja 2020 roku

w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej udostępnienia
zewnętrznych boisk sportowych

Na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 2 maja  2020 r.  w sprawie
ustanowienia  określonych  ograniczeń,  nakazów  i  zakazów  oraz  obowiązkiem
wykonania określonych zabiegów sanitarnych związanych ze  sportem,  rozrywką i
rekreacją w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

§ 1
Wprowadzam  do  stosowania  procedurę,  dotyczącą  zasad  funkcjonowania  boisk
zewnętrznych, należących do Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach.

§ 2
Celem procedury jest zapewnienie przez Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach
odpowiednich  wytycznych,  dotyczących  prawidłowego  korzystania  z  boisk
zewnętrznych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.
pozycja 792.

§ 3
1. Procedura zasad funkcjonowania boiska zewnętrznego ze sztuczną nawierzchnią

przy pl. Ks. Karola Kochaja 1 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
2. Procedura zasad funkcjonowania boiska ze sztuczną nawierzchnią typu „Orlik”

przy ul. Przeczniej 3 stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



          załącznik nr 1      
          do Zarządzenia nr CSW.010.8.2020

                          Dyrektora CSW w Kozach z 5 maja 2020

Procedura zasad funkcjonowania boiska zewnętrznego ze sztuczną
nawierzchnią przy pl. Ks. Karola Kochaja 1

1. Obiekt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 20:00.
2. Zajęcia trwają 45 minut po czym następuje 15 minutowa przerwa na dezynfekcję.
3. Na boisku może jednocześnie przebywać 6 osób plus osoba prowadząca zajęcia.

Zawodnicy (maksymalnie  6 osób) wchodzą na obiekt  pojedynczo na znak trenera
z zachowaniem bezpiecznej dwumetrowej odległości.

4. Przy wejściu weryfikowana będzie ilość osób wchodzących na obiekt. Szczegółowe
informacje  odnośnie  zajęć  należy  przesłać  na  adres  mailowy  info@csw.kozy.pl z
podaniem dokładnych godzin treningu, imion i nazwisk trenujących osób oraz danych
trenera. Dane te należy wysłać minimum dzień przed mającymi się odbyć zajęciami.

5. Jedynym  wejściem  i  wyjściem  z  obiektu  jest  bramka  zlokalizowana  przy  ulicy
Cmentarnej.  Za bramką  wszystkim osobom wchodzącym na obiekt  udostępniony
zostanie płyn do dezynfekcji rąk. Każda osoba, która chce skorzystać z obiektu musi
obowiązkowo zdezynfekować ręce wchodząc i opuszczając obiekt. Budynek CSW jak
i parking są wyłączone z użytkowania. Jedynym miejscem, z którego mogą korzystać
trenujący jest toaleta zlokalizowana obok sauny w CSW. 

6. Zajęcia grupowe w ramach sekcji  sportowych z udziałem dzieci  i  młodzieży mogą
odbywać  się  tylko  pod  opieką  uprawnionego  trenera  lub  instruktora  zgodnie  z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami.

7. Osoby prowadzące zajęcia, odpowiedzialne są za bezpieczeństwo osób ćwiczących
oraz  za  właściwą  organizację  zajęć,  porządek  i  dyscyplinę  ćwiczących  oraz
stosowanie się do wytycznych Ministerstwa Sportu, tj.

a) Zachowanie  dystansu  społecznego  poprzez  zachowanie  odpowiednich
odległości zawodników, tj. 2 m od siebie i od trenera.

b) Należy  obowiązkowo  zasłaniać  twarz  (w  momencie  dotarcia  na  dany  obiekt
sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania
twarzy).

c) Pamiętać  o  braku możliwości  korzystania z  szatni  i  węzła  sanitarnego (poza
toaletą),

d) Zobowiązuje  się  kluby  sportowe  do  dezynfekcji  urządzeń  po  każdym  użyciu
i każdej grupie.

e) Klub  oraz  klienci  indywidualni  zobowiązani  są  do  korzystania  z  osobistego
sprzętu treningowego.

f) W przypadku osób do 13 roku życia zobowiązuje się rodzica/prawnego opiekuna
do przywozu i odbiór dziecka z zajęć.

g) Zaleca  się  utworzenie  stałych  grup  treningowych  bez  rotacji  lub  z  rotacją
zawodników z zachowaniem procedur bezpieczeństwa,

h) Opiekunowie  nie  gromadzą  się  przy  obiekcie  sportowym,  zalecane  jest
pozostanie, np. w samochodzie.

i) Zawodnik zgłasza się przygotowany do zajęć (odpowiednio ubrany).
j) Sprzęt  sportowy,  tj.  stożki,  bramki,  drabinki,  pachołki,  znaczniki,  itp.  zostaną

obowiązkowo zdezynfekowane po każdorazowych zajęciach przez właściciela
sprzętu.

mailto:info@csw.kozy.pl


          załącznik nr 2
          do Zarządzenia nr CSW.010.8.2020

                          Dyrektora CSW w Kozach z 5 maja 2020

Procedura zasad funkcjonowania boiska ze sztuczną nawierzchnią typu „Orlik”
przy ul. Przeczniej 3 

1. Obiekt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 20:00.
2. Zajęcia trwają 45 minut po czym następuje 15 minutowa przerwa na dezynfekcję.
3. Na boisku może jednocześnie przebywać 6 osób plus osoba prowadząca zajęcia.

Zawodnicy (maksymalnie 6 osób) wchodzą na obiekt pojedynczo na znak trenera),
z zachowaniem bezpiecznej dwumetrowej odległości.

4. Na boisku ze sztuczną nawierzchnią typu „Orlik” nie ma możliwości korzystania ze
sztucznego oświetlenia.

5. Przy wejściu będzie weryfikowana ilość osób wchodzących na obiekt. Szczegółowe
informacje  odnośnie  zajęć  należy  przesłać  na  adres  mailowy  info@csw.kozy.pl z
podaniem dokładnych godzin treningu, imion i nazwisk trenujących osób oraz danych
trenera. Dane te należy wysłać minimum dzień przed mającymi się odbyć zajęciami.

6. Jedynym wejściem i  wyjściem z obiektu jest bramka zlokalizowana od strony tzw.
garaży. Za bramką  wszystkim osobom wchodzącym na obiekt udostępniony zostanie
płyn  do  dezynfekcji  rąk.  Każda  osoba,  która  chce  skorzystać  z  obiektu  musi
obowiązkowo zdezynfekować ręce wchodząc i opuszczając obiekt. Budynek przy ul.
Przeczniej 3 jak i parking są wyłączone z użytkowania. Jedynym miejscem, z którego
mogą korzystać trenujący jest toaleta zlokalizowana na parterze obok tzw. Klubu AA.

7. Zajęcia grupowe w ramach sekcji  sportowych z udziałem dzieci  i  młodzieży mogą
odbywać  się  tylko  pod  opieką  uprawnionego  trenera  –  instruktora  zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami.

8. Osoby prowadzące zajęcia, odpowiedzialne są za bezpieczeństwo ćwiczących oraz
za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących oraz stosowanie się
do wytycznych Ministerstwa Sportu, tj.:

a) Zachowanie  dystansu  społecznego   poprzez  zachowanie  odpowiednich
odległości zawodników, tj. 2 m od siebie i od trenera.

b) Należy  obowiązkowo  zasłaniać  twarz  (w  momencie  dotarcia  na  dany  obiekt
sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania
twarzy).

c) Pamiętać  o  braku możliwości  korzystania z  szatni  i  węzła  sanitarnego (poza
toaletą).

d) Zobowiązuje  się  kluby  sportowe  do  dezynfekcji  urządzeń  po  każdym  użyciu
i każdej grupie.

e) Klub  oraz  klienci  indywidualni  zobowiązani  są  do  korzystania  z  osobistego
sprzętu treningowego.

f) W przypadku osób do 13 roku życia zobowiązuje się rodzica/prawnego opiekuna
do przywozu i odbiór dziecka z zajęć.

g) Zaleca  się  utworzenie  stałych  grup  treningowych  bez  rotacji  lub  z  rotacją
zawodników z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.

h) Opiekunowie  nie  gromadzą  się  przy  obiekcie  sportowym,  zalecane  jest
pozostanie, np. w samochodzie.

i) Zawodnik zgłasza się przygotowany do zajęć (odpowiednio ubrany).
j) Sprzęt  sportowy  tj.  stożki,  bramki,  drabinki,  pachołki,  znaczniki,  itp.  zostaną

obowiązkowo zdezynfekowane po każdorazowych zajęciach przez właściciela
sprzętu.

mailto:info@csw.kozy.pl

