Zasady funkcjonowania obiektów sportowych BBOSiR
Etap III infrastruktura sportowa o charakterze zamkniętym - zgodnie
z wytycznymi– Rozporządzenie Rady Ministrów i Ministerstwa Sportu
Obowiązuje od 24 maja 2020r. do odwołania.

Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Karbowa 26 Bielsko-Biała
godz. otwarcia- tylko na potrzeby zajęć sportowych BBOSiR
pon-pt :

od godz. 8:45 do godz. 11:30

Wejścia o godzinach: 8.45 oraz 10.00 na 60 min.
/ maksymalnie 16 osób na cały obiekt + 3 trenerów /
Wejście i rejestracja- boczne wejście na Halę Widowiskowo- Sportową (od strony parkingów)
W przypadku korzystania z obiektu Hala Widowiskowo-Sportowa będą obowiązywały
następujące zasady dotyczące bezpieczeństwa:
 korzystanie możliwe tylko po wcześniejszym zapisie na zajęcia nauki jazdy na rolkach / pod nr tel. 33
811 01 55 w godz. 8:00-14:00, Dział Organizacji Imprez BBOSiR /
 obowiązek zasłaniania twarzy do momentu wejścia na obiekt i weryfikacji.
 obowiązuje weryfikacja uczestników (zgłoszenie do pracownika BBOSiR) osób i grup wchodzących
na obiekt.
 obowiązują zasady zachowywania dystansu społecznego.
 na obiekt mają wstęp jedynie uczestnicy zajęć.
 korzystanie z trybun jest zabronione.
 małoletni do lat 13 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod nadzorem opiekunów prawnych. Małoletni
mogą uczestniczyć w zajęciach bez nadzoru opiekuna prawnego jedynie pod nadzorem osoby
dorosłej odpowiedzialnej za zajęcia np. trenera.
 dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt jest obowiązkowa (płyn dezynfekujący
zapewnia zarządca obiektu).
 po opuszczeniu obiektu przez pierwszą grupę (do 9.45), przewidziana jest 15 minutowa przerwa
techniczna w celu przygotowania obiektu dla grupy następnej.
 za nieprzestrzeganie zasady przebywania więcej niż 16 osób na obiekcie, organizator nie ponosi
odpowiedzialności karnej.
 możliwe jest wyłącznie korzystanie z hali widowiskowej - z przeznaczeniem na zajęcia nauki jazdy
na rolkach.
 można wyłącznie skorzystać tylko z wyznaczonego WC / bez możliwości korzystania z szatni
i sanitariatów /
 nie ma możliwości wypożyczenia sprzętu sportowego u organizatora / BBOSiR /
 wszelki wniesiony sprzęt na obiekt powinien być zabrany w momencie opuszczania obiektu /
organizator nie odpowiada za pozostawiony sprzęt /.
 dla wszelkich niezdefiniowanych j.w. zdarzeń obowiązują aktualne czasowo ogólnokrajowe zasady
bezpieczeństwa i zachowania dystansu społecznego.
 nieprzestrzegania powyższych zasad będzie zgłaszane do organów porządkowych.
 organizator BBOSIR nie odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków, oraz inne zdarzenia
losowe,
uczestnicy
wchodzą
na
obiekt
na
własną
odpowiedzialność
i nie będą dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń.
 na obiekcie obowiązuje dotychczasowy regulamin ogólny Hali Widowiskowo-Sportowej.

Bielsko-Biała dnia 18.05.2020r.

Dyrektor BBOSiR

