Kryta Pływalnia "Neptun" w Ożarowie

ZASADY KORZYSTANIA ZE STADIONU MIEJSKIEGO W
OŻAROWIE od 15 lipca 2020r.
Zasady korzystania z obiektów Stadionu Miejskiego w Ożarowie przy ul. Leśnej 2
w okresie pandemii COVID-19 (obowiązujące od 15 lipca 2020 r.)
Zasady korzystania ze Stadionu
1. Administratorem Stadionu Miejskiego jest Kryta Pływalnia „Neptun” w Ożarowie.
Obiekt jest czynny od poniedziałku do piątku od 8.00 do 21.00, w soboty i niedziele od 10.00 do 21.00.
2. Z obiektów może korzystać jednocześnie 150 osób. Obecnie udostępniamy: boisko sztuczne, boisko
treningowe trawiaste, boisko główne wraz z bieżnią, korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne
3. Obowiązuje weryfikacja uczestników – podmioty i osoby wynajmujące boiska i korty mają obowiązek
zgłaszać swoją obecność pracownikowi Stadionu.
4. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. Administrator udostępnia
środki do dezynfekcji, a korzystający muszą bezwzględnie stosować obowiązek dezynfekcji.
5. Obowiązuje korzystanie wyłącznie z własnego sprzętu treningowego.
6. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu bezpośrednio
po zakończeniu jednostki treningowej. Obowiązują piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i
wychodzącymi grupami korzystających z obiektów.
7. Korzystający z obiektu muszą przestrzegać ogólnych zaleceń wydawanych przez Głównego Inspektora
Sanitarnego w okresie pandemii COVID-19 oraz poleceń porządkowych wydawanych przez
pracowników Stadionu.
8. Obowiązuje wejście na obiekt od ulicy Leśnej, brak możliwości korzystania z parkingu wewnętrznego
Stadionu.
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Pierwszeństwo rezerwacji kortów przez stronę internetową: korty.org/ozarow/
Obowiązuje pierwszeństwo dla stowarzyszeń i klubów sportowych
Telefoniczna pod numerem 518 804 427 (w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00)
Rezerwacja może zostać dokonana od pełnej godziny na 45 minut zajęć (w godzinach otwarcia
obiektów – patrz punkt: godziny otwarcia). Istnieje możliwość rezerwacji na 2 jednostki zajęciowe.
Wejście na obiekt odbywa się o pełnych godzinach, spóźnienie ponad 10 minut powoduje utratę
rezerwacji

Osoba rezerwująca jest odpowiedzialna za zdarzenia zaistniałe podczas korzystania z obiektu oraz za
zobowiązanie pozostałych korzystających do przestrzegania regulaminu obiektu oraz przestrzegania
zasad higieny wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w okresie pandemii COVID-19
(dezynfekcja dłoni itp.)
Kierownik Krytej Pływalni „Neptun” Zbigniew Mistrzyk
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