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                                                   Gniezno, dn. 25.05.2020r. 

 

Zasady korzystania z hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 7 w Gnieźnie 

 

I. Opracowano na podstawie: 

− Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)  

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 878) 

− Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych (https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-

mz-i-men) 

 

II. Postanowienia ogólne: 

1. Od dnia 1.06.2020r., w oparciu o decyzję organu prowadzącego, umożliwia się korzystanie z hali 

sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Gnieźnie. 

2. Wynajem hali sportowej nie jest związany z działalnością wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną 

szkoły, która to działalność została w szkole wstrzymana. 

3. Dyrektor szkoły udostępni halę przy zachowaniu limitu osób w stosunku do powierzchni obiektu oraz 

przestrzegania pozostałych wytycznych wynikających z ww. rozporządzenia. 

4. Rezerwacja hali odbywa się telefonicznie, niezbędne jest zawarcie umowy najmu w oparciu o 

obowiązujące stawki. 

5. Wynajmujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi zasadami korzystania z hali sportowej, 

zobowiązuje się do ich przestrzegania, a także do zapoznania z nimi i stosowania przez pozostałych 

uczestników zajęć korzystających wraz z nim z obiektu. 

6. W przypadku, gdy wynajmujący nie stosuje się do niniejszych zasad, bądź nie przestrzega regulaminu 

obiektu, pracownik obsługi szkoły ma prawo w trybie natychmiastowym usunąć taką osobę wraz z całą 

grupą z obiektu. 

 

III. Zasady korzystania z hali sportowej: 

1. Szkoła Podstawowa nr 7 jest uprawniona do weryfikacji liczby osób korzystających z obiektu. 

Obowiązuje limit 12 osób korzystających plus 1 trener (zajęcia w halach sportowych do 300 m2). 

2. Korzystać z hali mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych. Nie mogą korzystać 

osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją albo mające objawy choroby zakaźnej. 

3. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt. Przy 

wejściu do hali będzie udostępniony dozownik z płynem do dezynfekcji rąk. 

4. Korzystający z hali przychodzą w stroju sportowym, ponieważ ze względów sanitarno-

epidemiologicznych wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC). 

Obowiązkowa pozostaje jednak zmiana obuwia. 

5. Możliwe jest korzystanie wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego. 

6. Podczas korzystania z hali konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki”. 

Rekomendowane jest również systematyczne odkażanie rąk. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men


7. Obowiązuje zasłanianie twarzy (maseczka zakrywająca nos i usta) do momentu dotarcia do hali 

sportowej, natomiast przebywając na hali nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Po opuszczeniu 

obiektu, należy ponownie nałożyć maseczkę. 

8. Użytkownicy hali dbają o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego pomiędzy sobą. Po 

zakończeniu gry niezwłoczne jest opuszczenie obiektu (nie gromadzenie się). 

9. Wprowadzona zostaje półgodzinna przerwa techniczna między zakończeniem zajęć a użyciem hali 

przez kolejnych wynajmujących, konieczna na przeprowadzenie dezynfekcji. Hala sportowa jest 

zdezynfekowana przed i po zakończeniu zajęć przez każdą grupę wynajmujących. Toalety są na bieżąco 

dezynfekowane po każdorazowym użyciu. 

10. Przeprowadzając dezynfekcję, pracownik obsługi jest zobowiązany ściśle przestrzegać zaleceń 

producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie 

czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń. 


