
Zasady funkcjonowania Kompleksu Boisk MOSiR 
 

zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów i wytycznymi sanitarnymi 
 

 
 

Obowiązują od 26 czerwca 2021 r. do odwołania. 

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

Rezerwacja boisk i kortu pod nr tel. 32 338 19 26/ 32 338 19 20 

boisko „Orlik” i wielofunkcyjne – ogólnodostępne wg harmonogramu rezerwacji  

 Wejście od ul. Ułanów  

 Obowiązek zachowania 1,5 m odległości pomiędzy widzami 

 Obowiązek 15-minutowych przerw między kolejnymi grupami 
 

boisko średnie 90x50m - dostępne wg harmonogramu rezerwacji zgodnie                                 

z cennikiem MOSiR 

 Wejścia od str. ul. Ułanów i MSP 9 

 Obowiązek zachowania 1,5 m odległości pomiędzy widzami 

 Obowiązek 15-minutowych przerw między kolejnymi grupami 

boisko pełnowymiarowe 105x68 m – dostępne wg harmonogramu rezerwacji 

zgodnie z cennikiem MOSiR 

 Wejście na widownie od str. ul. Ułanów 

 Limit miejsc udostępnionych na widowni dla publiczności – 50 % pojemności 

(nie dotyczy osób zaszczepionych) 

 Obowiązek zachowania 1,5 m odległości pomiędzy widzami 

 Obowiązek 15-minutowych przerw między kolejnymi grupami 
 

kort tenisowy – dostępny wg harmonogramu rezerwacji zgodnie z cennikiem MOSiR 

• Maksymalnie 6 osób na korcie 

• Obowiązek 15-minutowych przerw między kolejnymi grupami korzystających 

boisko do siatkówki plażowej - ogólnodostępne wg harmonogramu rezerwacji 

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

za wyjątkiem zajęć, meczów i wydarzeń organizowanych na prośbę stowarzyszeń 



Zasady funkcjonowania Kompleksu Boisk MOSiR 
 

zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów i wytycznymi sanitarnymi 
 

 
 

oraz klubów sportowych w obowiązującym reżimie sanitarnym,                                                           
za zgodą Dyrektora MOSiR. 

 

Dodatkowy regulamin obiektu w czasie trwania epidemii  
 

1. Za przestrzeganie obowiązującego prawa, regulaminów i wytycznych 
sanitarnych oraz bezpieczeństwo osób przebywających na Kompleksie boisk 
podczas trwania zajęć, meczów i wydarzeń sportowych 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. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. 
6. Obowiązuje 15-minutowa przerwa pomiędzy rezerwacjami i grupami 
korzystających. 
7. Limit miejsc udostępnionych dla publiczności – 50 % pojemności widowni. 
Limit nie dotyczy osób zaszczepionych. 
8. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni obowiązek 
zachowania 1,5-metrowego dystansu pomiędzy widzami. 
9. 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. 
10. Obowiązek korzystania wyłącznie z osobistego sprzętu sportowego.  
11. Do wszystkich nieprzewidzianych zdarzeń obowiązują aktualne 
ogólnokrajowe wytyczne i zasady reżimu sanitarnego. 
12. Nieprzestrzeganie powyższych zasad i wytycznych zgłaszane będzie do 
organów porządkowych. 
 

Regulamin zatwierdził: 
Dyrektor MOSiR Knurów 

Krzysztof Stolarek 


