
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI SPORTOWEJ PRZY CENTRUM 

REHABILITACJI I SPORTU 

ul. Królowej Bony 4 

38-500 Sanok 

na  czas ograniczeń związanych z COVID-19 

stan na dzień 18 maja 2020 r. po uwzględnieniu wytycznych Ministerstwa 

Sportu 

 

1. Sala sportowa wchodzi w skład obiektu Centrum Rehabilitacji i Sportu zarządzanym 

przez Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Sanoku, zwanym dalej MOSiR. 

2. Obiekt CRiS obsługiwany jest codziennie od 7:00 – 7:00. 

Sala sportowa dla kontrahentów związanych umowami/porozumieniami z MOSiR 

dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. 

3. Każdy korzystający z sali jest zobowiązany do: 

a) zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad, 

b) podporządkowywania się poleceniom osoby prowadzącej zajęcia, służb porządkowych 

i pracownika zatrudnionego   na obiekcie, 

c) utrzymania czystości, ładu i porządku na terenie sali/obiektu, 

d) prowadzenia zajęć sportowych oraz przestrzeganie określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii określonych 

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. poz. 878. 

 

4. W okresie objętym ograniczeniami, wg stanu na dzień 18 maja 2020r - DO 

ODWOŁANIA, ustala się następujące zasady: 

  Obsługa/zarządca CRiS przy wejściu na obiekt weryfikuje liczbę osób 

korzystających 

z sali; 

- na sali sportowej – obowiązujący limit uczestników na całym obiekcie wynosi  12 osób 

plus osoba prowadząca zajęcia (dot. grup zorganizowanych – kluby sportowe). 

Limit dotyczy jedynie osób korzystających z obiektu. 

Nie dotyczy on osób niezbędnych do jego obsługi. 

 

  Wyłącza się możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC). 

  Zarządca obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do 

dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego. 

  Zaleca się aby wynajmujący prowadził ewidencję osób korzystających z Sali 

sportowej. 

  Zakazuje się użytkowania ruchomego sprzętu treningowego, będącego na 

wyposażeniu Sali sportowej. Dopuszcza się jedynie wykorzystywanie sprzętu 

indywidualnego, który po zakończeniu zajęć użytkownik zobowiązany jest zabrać ze sobą. 



  Konieczna dezynfekcja osobistego sprzętu treningowego przed i po każdym użyciu 

i każdej grupie. Środki do dezynfekcji sprzętu osobistego zapewnia wynajmujący salę 

sportową. 

  Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. 

  CRiS  zapewnia odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi na salę grupami 

korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających. 

  Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk 

wchodząc i opuszczając obiekt. 

  Przebywając na sali sportowa nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to 

osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie 

obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się po obiekcie. 

  Zalecane jest zachowywanie możliwie największego dystansu między trenującymi 

osobami. 

  W przypadku dużego zainteresowania korzystania z sali, Zarządca zastrzega sobie 

prawo do zrobienia przerw na dezynfekcję. 

5. Z sali sportowej mogą korzystać grupy zorganizowane zgodnie z zawartymi umowami 

harmonogramem i w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora, który jest 

odpowiedzialny za właściwe zachowanie się ćwiczących oraz za ich bezpieczeństwo. 

6. Osoby korzystają z sali na własną odpowiedzialność. W przypadku dzieci do lat 13, 

korzystanie z sali sportowa odbywać się może tylko i wyłącznie pod nadzorem 

pełnoletniego opiekuna, który jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie się ćwiczących 

oraz za ich bezpieczeństwo. 

 

POZOSTAŁE ZAPISY związane z warunkami korzystania z obiektu stanowi 

REGULAMIN  OGÓLNY korzystania z obiektu krytego w Centrum Rehabilitacji i 

Sportu w Sanoku  znajdujący się w ogólnodostępnych miejscach (przy kasach oraz 

na stronie www.cris-sanok.eu). 

 

 

 

Dyrektor MOSiR Sanok 

 


