
Szanowni Państwo, 

Korzystanie z obiektów sportowych SKS Stoczniowiec Gdańsk  o charakterze otwartym od 

18.05.2020 będzie możliwe jedynie pod warunkami określonymi w regulaminie obiektu przy ul. 

Marynarki Polskiej  177, zwanego dalej obiektem. 

W związku z powyższym w celu dopuszczenia do uczestnictwa w treningu należy wyrazić zgodę i 

potwierdzić  zapoznanie się z powyższym regulaminem treningów oraz wypełnić ankietę.  

Regulamin: 

1. Wejście na tren obiektu i przemieszczanie się po nim do momentu rozpoczęcia treningów jest 

możliwy jedynie z zachowaniem odstępów , w maseczce ochronnej oraz w stroju 

umożliwiającym rozpoczęcie treningu, dostosowanym do warunków atmosferycznych 

2.  Trenerzy SKS Stoczniowiec Gdańsk weryfikują liczbę osób korzystających z obiektu lub 

sprzętu przez rozpoczęciem treningu; 

3. Na obiekcie  wyłącza się możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą); 

4. SKS Stoczniowiec Gdańsk zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do 

dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;  

5. SKS Stoczniowiec Gdańsk  w miarę posiadanych możliwości dezynfekuje urządzenia i sprzęt 

sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających; 

6.  Obowiązują  piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami 

korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających; 

7. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i 

opuszczając obiekt .  

8. Obowiązujący limit uczestników na boisku pełnowymiarowym  to 22 osób plus osoba 

prowadząca zajęcia.  W przypadku podziału boiska na dwie części z wyizolowaną strefą 

buforową 5 metrów, grupy ćwiczące  (16 osób na 1/2 boiska+trener).  Limit dotyczy jedynie 

osób korzystających z obiektu. Nie dotyczy on osób niezbędnych do jego obsługi. 

9. Trybuny nie mogą być traktowane jako osobny obiekt, więc w trakcie treningu nie mogą na 

nich przebywać żadne osoby postronne. 

  



Dane zbierane są tylko i wyłącznie na potrzeby rozpoczęcia treningów w klubie SKS Stoczniowiec Gdańsk w trakcie objętych 
działaniem ustawy od dnia 18.05.2020, a po ich ustaniu zniszczone z wyjątkiem klauzuli RODO : 

1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/697 

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/750 

 

W związku z zaistniałą pandemią SARS CoV-2 - COVID-19 działając zgodnie z rekomendacją GIS oraz 

Ministerstwa Sportu w trosce o bezpieczeństwo Państwa i grupy współuczestniczącej, oraz kadry 

trenerskiej prosimy o potwierdzenie:  

…………………………………… …………………………………. ………………………………… 
( Imię i nazwisko zawodnika , grupa szkoleniowa) 

 

- Nie jestem objęty /moje dziecko lub podopieczny* nie jest objęty lub ktoś z Państwa domowników 

nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną), 

-  Nie występują u mnie/ mojego dziecka /podopiecznego* objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar, 

wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe), 

- W ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/ kontaktu z osobami co do których istniało podejrzenie lub 

stwierdzono zarażenia SARS CoV-2 lub COVID-19 

-Wyrażam/ nie wyrażam * zgodę(y) na wykonanie przez trenera nieinwazyjnego pomiaru temperatury 

u mnie/mojego podopiecznego * przed każdym treningiem 

 

Ja, niżej podpisany(a), oświadczam, że jestem świadomy(a) swojego stanu zdrowia/ stanu zdrowia 

podopiecznego* i nie mam/nie ma*  żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mi/ 

mojemu podopiecznemu*  udział w zajęciach treningowych . 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości , że SKS Stoczniowiec Gdańsk, nie ponosi odpowiedzialności 

prawnej za szkody wynikające z możliwości zarażenia się w stanie występowania epidemii w trakcie 

zajęć na obiekcie i drodze na trening z miejsca zamieszkania. 

 

…………………………………………..……..………………………………………………………………….……………………………………. 

Data czytelny podpis zawodnika/ opiekuna 


