
Zasady funkcjonowania Hali Sportowej MOSiR przy Al. Lipowej 12A w Knurowie 
 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów i wytycznymi 
 

 
 

Obowiązuje od 11 stycznia 2021 r. do odwołania. 

Hala sportowa MOSiR czynna ,,wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub 

zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej 

lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających 

sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży 

uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni 

polski związek sportowy”. 

Hala dostępna wg harmonogramu rezerwacji po uzyskaniu zaświadczenia                                      

o uczestniczeniu we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez 

odpowiedni polski związek sportowy. 

 Obowiązek 15-minutowych przerw między kolejnymi grupami 

 Zakaz wstępu na obiekt dla osób postronnych oraz zakaz korzystania                          

z widowni. 

 Sala wielofunkcyjna do gry w tenisa stołowego – nieczynna 

Dodatkowy regulamin Hali Sportowej MOSiR w czasie epidemii COViD-19 
W przypadku korzystania z obiektu obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa: 
1. Za przestrzeganie obowiązującego prawa, regulaminów i wytycznych sanitarnych oraz 
bezpieczeństwo osób podczas organizacji zajęć i wydarzeń sportowych podczas ich trwania 
odpowiada Organizator. 
2. Wejście na obiekt oznacza akceptację regulaminu obiektu oraz zasad i wytycznych związanych                                      
z epidemią COViD-19. 
3. Bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń obsługi obiektu. 
4. Z obiektu korzystać mogą tylko osoby w pełni zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych. 
5. Obowiązek zakrywania ust i nosa w strefie wejścia na obiekt, w szatniach, na korytarzach                                
i podczas poruszania się po obiekcie. 
6. Zaleca się zachowanie 1,5-metrowego dystansu społecznego. 
7. Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. 
8. Obowiązują 15-minutowe przerwy pomiędzy kolejnymi grupami i rezerwacjami. 
9. Zakaz korzystania z widowni. 
10. Zakaz wstępu na obiekt dla osób postronnych, widzów i kibiców.  
11. Obowiązek korzystania wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego.  
12. Do wszystkich nieprzewidzianych zdarzeń obowiązują aktualne ogólnokrajowe wytyczne i zasady 
reżimu sanitarnego. 
13. Nieprzestrzeganie powyższych zasad i wytycznych zgłaszane będzie do organów porządkowych. 
 

 

Regulamin zatwierdził: 
Dyrektor MOSiR Knurów 

                                                                                                                                                              Krzysztof Stolarek 


