REGULAMIN WEWNĘTRZNY OBIEKTÓW
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie w dotyczący określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19
1. Regulamin obowiązuje we wszystkich obiektach i terenach Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Świebodzinie:
- Basen Miejski „Świewoda” Sulechowska 6
- Stadion Miejski ul. Sikorskiego 25
- Miejska Hala Sportowa, ul. Zachodnia 74B
- Boisko „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 6 (Zespół Edukacyjny nr 1)
- Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2
- Teren sportowo-rekreacyjny przy plaży miejskiej w Wilkowie
2. Na terenach i w obiektach OSiR Świebodzin obowiązuje limit przebywających osób:
- boiska piłkarskie Stadionu Miejskiego, Boiska „Orlik” i wielofunkcyjne przy SP 2 - 250 osób na danym boisku,
- trybuny Stadionu Miejskiego podczas wydarzeń sportowych - 299 osób,
- Basen Miejski „Świewoda” 30% max obłożenia – 27 osób,
- Miejska Hala Sportowa – na boisku – 60 osób, na trybunach podczas wydarzeń sportowych 111 osób.
- Teren sportowo-rekreacyjny przy plaży miejskiej w Wilkowie – zachowanie dystansu społecznego
3. Do limitów nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez
te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i
o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19.
4. Na wszystkich obiektach wymienionych w pkt. 1 obowiązuje zasada zachowania dystansu
społecznego między użytkownikami min. 1,5 metra.
5. Zachowanie dystansu społecznego uniemożliwiające prowadzenie zajęć nie dotyczy uczestników
sportowych zajęć zorganizowanych.
6. Sauna parowa na Basenie Miejskim pozostaje zamknięta.
7. W saunie suchej i siłowni w Miejskiej Hali Sportowej obowiązuje limit 1 osoby na 15m2.
8. W obiektach OSiR Świebodzin obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk w momencie wejścia i opuszczania
obiektu.
9. W przestrzeniach wspólnych obiektów zamkniętych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa
maseczką. Maseczkę można zdjąć wraz z ubraniem w przebieralni basenu lub szatniach w
pozostałych obiektach.
10. Nakaz zakrywania ust i nosa nie dotyczy dzieci do lat 5 i osób zwolnionych z tego obowiązku w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2021 poz. 2311).
11. Zaleca się korzystnie z obiektów wyłącznie przez osoby bez objawów chorobowych np. kaszel,
wysoka temperatura.
12. Grupy zorganizowane wynajmujące obiekt lub jego część na wyłączność zobowiązane są prowadzić
ewidencje uczestników zajęć.

13. Opiekunowie grup zorganizowanych odpowiadają za przestrzeganie regulaminu przez uczestników
zajęć.
14. Przerwa między grupami zorganizowanymi korzystającymi z obiektu wynosi 15 min.
15. Organizator wydarzenia sportowego wynajmujący obiekt odpowiada za przestrzeganie regulaminu
przez uczestników wydarzenia i kibiców.
16. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.12.2021r.

