
Zasady funkcjonowania Kompleksu Boisk MOSiR 
 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów i wytycznymi 
 

 
 

Obowiązuje od 17 października 2020 r. do odwołania. 

Zakaz wstępu dla osób postronnych, widzów i kibiców. 

Zakaz korzystania z widowni. 

Kompleks Boisk czynny codziennie od godz. 8.00 do godz. 21.45                                                                         

boiska „Orlik” – boiska ogólnodostępne wg harmonogramu rezerwacji; rezerwacja boisk pod nr tel. 

32 338 19 26. 

 Maksymalny limit korzystających 250 osób 

 Obowiązek 15-minutowych przerw między kolejnymi rezerwacjami 

 Zakaz wstępu dla osób postronnych, widzów i kibiców 

boisko średnie 90x50 m i boisko pełnowymiarowe 105x68 m – dostępne tylko dla klubów 

sportowych, szkół i stowarzyszeń oraz wg cennika MOSiR. 

 Korzystanie wg zgłoszonych rezerwacji 

 Maksymalny limit 250 korzystających osób 

 Obowiązek 15-minutowych przerw między kolejnymi rezerwacjami 

 Zakaz wstępu dla osób postronnych, widzów i kibiców 

 Zakaz korzystania z widowni 
 

kort tenisowy – wejście furtką od strony MSP 9, dostępny tylko po wcześniejszej rezerwacji                               

i wykupieniu karnetu;  

 Wejścia na 60/90 min. po wcześniejszej rezerwacji pod nr tel. 32 338 19 26 

 Obowiązek 15-minutowych przerw między kolejnymi rezerwacjami 

 Maksymalnie 4 osoby + trener 

Zakup biletów wstępu/karnetów na kort tenisowy: 
1. Dokonaj rezerwacji i zamówienia obiektu z wyprzedzeniem 2-dniowym pod nr tel. 32 338 19 26. 
2. Jeśli nie posiadasz aktualnego karnetu wykup bilet wstępu lub karnet w kasie pływalni 

„Aquarelax” przy ul. Szpitalnej 23. 
3. W momencie dotarcia na kort na 5 minut przed zarezerwowaną godziną okaż pracownikowi 

MOSiR obowiązujący karnet/ wykupiony bilet wstępu. 
 

Na podstawie wytycznych i zaleceń oraz w związku z trwającym stanem 
epidemii w trosce o zdrowie i zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się 
choroby COViD-19 wprowadza się zakaz korzystania z zaplecza szatniowego 
Kompleksu Boisk, za wyjątkiem zajęć, meczów i wydarzeń organizowanych 

na prośbę stowarzyszeń i klubów w obowiązującym reżimie sanitarnym,                   
za zgodą Dyrektora MOSiR. 
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Dodatkowy regulamin obiektu w czasie trwania epidemii  
 

W przypadku korzystania z obiektów obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa: 
1. Za przestrzeganie obowiązującego prawa, regulaminów i wytycznych sanitarnych 
oraz bezpieczeństwo osób przebywających na Kompleksie boisk podczas organizacji 
zajęć, meczów i wydarzeń sportowych podczas ich trwania odpowiada Organizator. 
2. Wejście na obiekt oznacza akceptację regulaminu obiektów oraz zasad i wytycznych 
związanych z epidemią COViD-19. 
3. Bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń obsługi obiektów. 
4. Z obiektów korzystać mogą tylko osoby w pełni zdrowe, bez żadnych objawów 
chorobowych. 
5. Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. 
6. Zaleca się zachowanie 1,5-metrowego dystansu społecznego. 
7. Obowiązuje 15-minutowa przerwa pomiędzy rezerwacjami i grupami korzystających. 
8. Zakaz wstępu dla osób postronnych, widzów i kibiców. 
9. Zakaz korzystania z widowni. 
10. Obowiązek zakrywania ust i nosa podczas poruszania się po obiekcie do czasu 
dojścia do boiska. 
11. Ograniczona liczba osób przebywających na boiskach: 

a) boisko Orlik i poliuretanowe-  maks. 250 osób  
b) boisko średnie 90x50 m i boisko pełnowymiarowe 105x68 m – maks. po 250 osób 
c) kort tenisowy – maks. 4 osoby + trener 

12. Zakaz korzystania z zaplecza szatniowego, za wyjątkiem zajęć, meczów i wydarzeń 
organizowanych na prośbę stowarzyszeń i klubów w obowiązującym reżimie 
sanitarnym, za zgodą Dyrektora MOSiR. 
13. Obowiązek korzystania wyłącznie z osobistego sprzętu sportowego.  
14. Do wszystkich nieprzewidzianych zdarzeń obowiązują aktualne ogólnokrajowe 
wytyczne i zasady reżimu sanitarnego. 
15. Nieprzestrzeganie powyższych zasad i wytycznych zgłaszane będzie do organów 
porządkowych. 
 
 

Regulamin zatwierdził: 
Dyrektor MOSiR Knurów 

Krzysztof Stolarek 
 

 


