Zasady funkcjonowania Hali sportowej MOSiR
przy ul. Górniczej 2 w Knurowie

Obowiązuje od 28.05.2021 r. do odwołania.
Hala sportowa MOSiR przy ul. Górniczej czynna całodobowo po
wcześniejszej rezerwacji:
-

Hala ogólnodostępna z uwzględnieniem ograniczeń określonych w aktualnym
rozporządzeniu Rady Ministrów
 Hala dostępna wg harmonogramu korzystania po wcześniejszej rezerwacji
obiektu telefonicznie:
- w Dziale Organizacji Imprez Sportowo-Rekreacyjnych pod nr tel. 32 335-2014 (w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 8:00 – 15:00, w środy w godz.
8:00 – 17:00 oraz w piątki w godz. 8:00 – 13:00) i po opłaceniu wynajmu
przelewem na konto MOSiR lub
- w kasie MOSiR pod nr tel. 32 332-63-63 (od poniedziałku do piątku w godz.
14:00 – 22:00) i po opłaceniu wynajmu przelewem na konto MOSiR lub
wpłacie gotówką w kasie

 Czas korzystania z hali wg rezerwacji na 60 lub 90 min
 Pomiędzy kolejnymi grupami ćwiczących obowiązuje 30-minutowa przerwa na
dezynfekcję
Jak zarezerwować halę sportową?
1. Dokonaj telefonicznej rezerwacji i zamówienia obiektu w Dziale Imprez
Sportowo-Rekreacyjnych j.w. lub w kasie MOSiR
2. Dokonaj opłaty za wynajem hali MOSiR w Knurowie ul. Górnicza 2 (zgodnie z
obowiązującym cennikiem) przelewem na konto lub gotówką w kasie.
3. Korzystaj z hali i ciesz się grą.

Zasady funkcjonowania Hali sportowej MOSiR
przy ul. Górniczej 2 w Knurowie

Dodatkowy regulamin Hali sportowej MOSiR na czas
epidemii COViD-19
W przypadku korzystania z obiektów obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:
1. Wejście na obiekt oznacza akceptację regulaminu obiektu oraz zasad i wytycznych
związanych z epidemią COViD-19.
2. Bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń obsługi obiektu.
3. Z obiektu korzystać mogą tylko osoby w pełni zdrowe, bez żadnych objawów
chorobowych.
4. Obowiązek zachowania dystansu społecznego minimum 1,5 metra.
5. Zakaz wstępu dla osób postronnych, przebywać na hali mogą jedynie osoby ćwiczące i
trenerzy.
6. Wejście na obiekt odbywa się najwcześniej na 10 minut przed planowanym rozpoczęciem
zajęć całością danej grupy.
7. Opuszczenie obiektu odbywa się całością grupy oraz niezwłocznie po zakończeniu zajęć,
aby umożliwić obsłudze dezynfekcję urządzeń i wyposażenia.
8.Obowiązuje 30-minutowa przerwa pomiędzy grupami korzystających w celu przygotowania
obiektu na potrzeby przyjęcia kolejnej grupy.
9. Zakaz korzystania z widowni podczas zajęć treningowych.
10. Podczas imprez i wydarzeń sportowych obowiązuje limit publiczności zgody
z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów
11. Obowiązek dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.
12. Obowiązek zasłaniania ust i nosa podczas przemieszczania się po obiekcie.
13. Obowiązek korzystania wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego. Sprzęt wniesiony
na obiekt musi być zabrany w momencie opuszczania obiektu.
14. Do wszystkich nieprzewidzianych zdarzeń obowiązują aktualne ogólnokrajowe zasady
bezpieczeństwa.
15. Nieprzestrzeganie powyższych zasad i wytycznych zgłaszane będzie do organów
porządkowych.
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