
REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W

OKRESIE EPIDEMII.

1. Obiekt udostępniany jest tylko dla klubów sportowych i stowarzyszeń.

2. Zajęcia na obiekcie trwają 45 minut.

3. Wyłącza się osobom korzystającym z obiektu możliwość korzystania z 
szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą).

4. W zajęciach uczestniczą tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, 
w tym podwyższonej temperatury czy kaszlu.

5. Na zajęcia osoby przybywają 5 minut przed rozpoczęciem, przebrane w 
strój sportowy i w ciągu 5 minut po zakończonych zajęciach opuszczają 
obiekt.

6. Wszyscy uczestnicy zajęć dezynfekują ręce przed i po zajęciach.

7. Wykorzystywany do zajęć jest tylko sprzęt sportowy, który został 
zdezynfekowany, nie wnosimy żadnych własnych sprzętów, bidonów, 
butelek, itp.

8. Na boisko sportowe uczestnicy wchodzą tylko z trenerem.

9. W zajęciach uczestniczy maksimum 6 osób.

10. Osoby nie przestrzegające Regulaminu mogą zostać wykluczone z zajęć.

11. Grupy nie przestrzegające Regulaminu mogą zostać nie dopuszczone do
zajęć.

12. Zaleca się trenerom i obsłudze obiektu korzystanie z indywidualnych 
środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek i przyłbic.

13. Wszystkie osoby przebywające na obiektach sportowych uprasza się o 
zachowanie szczególnej ostrożności i zachowania zgodnego z 
zaleceniami służb sanitarnych. 

14. Obiekty sportowe udostępniane są tylko po rezerwacji telefonicznej u 
zarządcy obiektu.



PODSTAWA PRAWNA

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 2 MAJA 2020 R.
W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW

I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII.

Rozdział 4
Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów
pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności

przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów
sanitarnych

§ 7. 1. Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie:    

1) prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:  

j) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej 
Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na 
prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów 
nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness, sal zabaw i parków 
rozrywki;

§ 8. 1. Ograniczenia, o których mowa w § 7 ust. 1:

2) pkt 1 lit. j, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności, z 
wyłączeniem:

b) działalności sportowej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w 
dziale 93.0 w grupie 93.1) i rekreacyjnej w zakresie transportu 
rekreacyjnego oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego 
integralną część obiektu rekreacyjnego (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 
Działalności w dziale 93.0 w podklasie 93.29.Z), prowadzonej: 

– na stadionach sportowych, boiskach (w tym szkolnych, 
wielofunkcyjnych, typu Orlik), przy wykorzystaniu infrastruktury 
zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych i lotniczych, na 
otwartych strzelnicach, skoczniach narciarskich, otwartych torach 
łuczniczych, otwartych torach wrotkarskich, otwartych torach rolkowych, 
otwartych skateparkach, otwartych torach gokartowych oraz otwartych 
torach kolarskich (w tym do kolarstwa górskiego), przy czym w tych 
obiektach może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1
trener korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi

2. W przypadkach i na obiektach, o których mowa w ust. 1 pkt 2:



1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu:
a) weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu,
b) wyłącza osobom korzystającym z obiektu możliwość korzystania z 
szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą), z wyłączeniem obiektów, o 
których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a,
c) zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do 
dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej 
grupie korzystających,
e) zapewnia 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i 
wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza 
kontakt pomiędzy grupami korzystających;

2) osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk, 
wchodząc i opuszczając obiekt.

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI – DZIAŁ 93.0 GRUPA 93.1

 Grupa ta obejmuje:

 prowadzenie obiektów sportowych,

 działalność drużyn i  klubów sportowych oraz niezależnych sportowców
biorących  udział  głównie  w  imprezach  sportowych  na  żywo  przed
publicznością,

 działalność  właścicieli  samochodów  wyścigowych,  psów,  koni  itd.
biorących  udział  w  wyścigach,  polegającą  przede  wszystkim  na
wystawianiu ich na wyścigach lub innych imprezach sportowych,

 działalność trenerów sportowych świadczących specjalistyczne usługi dla
uczestników imprez i zawodów sportowych,

 działalność związaną z prowadzeniem hal sportowych i stadionów,

 pozostałą  działalność  w  zakresie  organizowania,  promowania  i
zarządzana imprezami sportowymi, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

WYTYCZNE MINISTERSTWA SPORTU

Korzystanie z obiektów sportowych o charakterze otwartym będzie
możliwe jedynie pod warunkiem, że:

 podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób 
korzystających z obiektu lub sprzętu,

 podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość 
korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą),

 podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom 



korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu 
sportowego,

 podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i 
sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

 podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia 
piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi 
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,

 na kompleksie boisk, które są od siebie oddzielone ale wszystkie 
funkcjonują w ramach 1 obiektu obowiązujący limit uczestników na 
każdym boisku, to 6 osób plus osoba prowadząca zajęcia, limit dotyczy 
jedynie osób korzystających z obiektu, nie dotyczy on osób niezbędnych 
do jego obsługi,

 na kompleksie typu Orlik, gdzie są dwa boiska, możliwe jest uczestnictwo
2 grup po 6 osób jednocześnie,

 nie ma możliwości dzielenia pełnowymiarowego boiska na mniejsze 
boiska i prowadzenie zajęć dla 6 osób na każdym z nich,

 nie ma możliwości udostępniania obiektów bez zapewnienia wymogów 
określonych w rozporządzeniu (np. weryfikacja liczby osób, dezynfekcja, 
zapewnienie piętnastominutowych odstępów w korzystaniu z obiektów 
przez następne grupy korzystających),

 przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy 
to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia), należy mieć 
na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się 
na obiekt,

 dezynfekcji podlegają przede wszystkim przedmioty mające bezpośredni 
kontakt z osobami, które go użytkują,

 możliwość udostępnienia otwartych obiektów sportowych nie jest 
ograniczona limitem wieku, należy jednak pamiętać, że zgodnie z obecnie
obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13. lat może dotrzeć na 
obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby 
pełnoletniej,

 zalecane jest zachowywanie możliwie najczęściej dystansu przy 
uprawianiu sportu na otwieranych obiektach, analogicznie jak przy np. 
przemieszczaniu się i bezpiecznych odstępach 2 metrowych,

 nie jest możliwe organizowanie zawodów/turniejów oraz innych 
przedsięwzięć o podobnym charakterze realizowanych w obszarze sportu 



powszechnego na obiektach otwartych, 

 do udostępniania obiektu uprawniony jest podmiot (osoba
prawna lub fizyczna) - właściciel albo zarządca lub podmiot działający

w jego imieniu, nie jest to trener czy osoba prowadząca zajęcia.

WYTYCZNE ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

W zależności od interpretacji, „podmiotem uprawnionym” jest właściciel lub 
zarządca obiektu, w związku z powyższym najczęściej to właśnie klub, na 
podstawie umowy, jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego korzystania 
z obiektu przez swoich zawodników. Aby zminimalizować ryzyko 
odpowiedzialności klubu za ewentualne zakażenia, rekomendujemy, by 
informować zawodników o środkach ochrony, które są stosowane podczas 
treningów oraz ich dobrowolnym udziału w treningu. 

Wzór oświadczenia zawodnika (w dwóch wersjach) znajduje się w załączniku 
do powyższej informacji. Poprzez podpisanie oświadczenia zawodnik/rodzic 
poświadcza, iż klub dochował należytej staranności w kwestiach zapobiegania 
ewentualnemu zagrożeniu pandemii i  spełnia nałożony rozporządzeniem 
obowiązek nadzorczy i informacyjny.

Oświadczenia takie powinny być zabezpieczone w klubie razem z listami 
obecności, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych
RODO.

KOMISJA SZKOLENIA ŚLĄSKIEGO ZPN ZALECA, ABY:

 organizować tyle treningów, na ile pozwala grafik boiska oraz wola 
rodziców,

 organizacja treningów odbywała się w tych samych osobowych grupach, 
potwierdzonych dziennikiem obecności, listy obecności powinien posiadać
trener, listy powinny być archiwizowane zgodnie z przepisami RODO,

 każdy z zawodników przychodził na trening z własną piłką oraz własnym 
napojem, a trener lub organizator ze strony obiektu przygotował miejsce 
na rozłożenie napojów z zachowaniem dystansu,

 konspekt zajęć treningowych wysłać przed treningiem do zawodników lub
ich opiekunów drogą mailową lub przez komunikator, pozwoli to zapoznać
się z treścią, co przyśpieszy organizację samego treningu i w ten sposób 
unikniemy sytuacji dodatkowego omawiania zajęć,



 unikać wszelkiej reorganizacji ćwiczeń, zbierania czy przestawiania 
sprzętu treningowego, zmiana organizacji jest w gestii TYLKO trenera i 
tylko on może przenosić sprzęt treningowy,

 planowanie treningu (środki treningowe) powinny uwzględniać minimum 
2-metrowe odległości pomiędzy zawodnikami w trakcie trwania treningu, 
jak i przed i po jego zakończeniu,

 w drodze na trening każdy zawodnik zakrywa usta i nos, zalecamy, aby 
TYLKO na sygnał trenera zawodnicy mogli odsłaniać usta i nos przed 
rozpoczęciem treningu i żeby to się odbywało tylko na boisku, 
pamiętamy o zabezpieczeniu miejsca dla maseczek, chust itp.,

 rodzice zawodników powinni pozostawać poza obiektem w oczekiwaniu 
na zakończenie treningu (np. we własnym samochodzie),

 po zakończeniu zajęć uczestnicy treningów powinni opuścić niezwłocznie 
obiekt,

Proponujemy, aby środki treningowe zawierały zadania w parach, w 
małych grupach w formie bezkontaktowej, z zachowaniem dystansu 2-
metrowego. Ćwiczenia typu żonglerki, slalomy, motoryka mogą 
odbywać się w ramach pracy domowej.

Sugerowane formy treningów to: 

 forma obwodowa z nastawieniem na technikę w parach lub małych 
grupach,

 ćwiczenia w parach, małych grupach,

 zabawy bezkontaktowe,

 forma ścisła otwarta.


