Regulamin obiektu sportowego Arena Futbolu
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Arena Futbolu stanowi teren szkoły i administrowana jest Let’s Go Sp. z o.o.
Z obiektu Arena Futbolu mogą korzystać:
uczniowie podczas zajęć wychowania fizycznego znajdujący się pod opieką nauczyciela
młodzież podczas dodatkowych zajęć sportowych, będąca pod opieką trenera/instruktora
grupy zorganizowane wynajmujące obiekt za zgodą szkoły i/lub Let’s Go Sp. z o.o.
Inne osoby po uzyskaniu zgody od dyrektora szkoły i/lub Let’s Go Sp. z o.o.
Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie obiektu Arena Futbolu wyłącznie pod
opieką osoby upoważnionej przez dyrektora szkoły i/lub Let’s Go Sp. z o.o.
Osoby przebywające na terenie obiektu Arena Futbolu zobowiązane są do przestrzegania
postanowień niemniejszego regulaminu, do zaleceń dyrektora szkoły oraz Let’s Go Sp. z o.o.
Osoby prowadzące zajęcia na terenie obiektu są odpowiedzialne za bezpieczeństwo
ćwiczących oraz właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę
Przed rozpoczęciem zajęć osoba odpowiedzialna za grupę przebywającą na terenie obiektu
sportowego ma obowiązek sprawdzenia stanu technicznego urządzeń będących wewnątrz
hali sportowej oraz czy na boiskach nie znajdują się niebezpieczne przedmioty (np. rozbite
szkło)
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń związanych z powłoką hali
pneumatycznej lub sprzętu będącego na jej wyposażeniu osoba odpowiedzialna za
prowadzenie zajęć zobowiązana jest powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub
kierownika z ramienia Let’s Go Sp. z o.o.
Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba która wyrządziła szkodę lub jej
opiekunowie. W przypadku szkody wyrządzonej przez uczestników organizowanej
imprezy/turnieju odpowiedzialność tą ponosi podmiot odpowiedzialny za organizację danej
imprezy/turnieju
Na teren boisk na obiekcie Arena Futbolu wchodzić można jedynie w obuwiu sportowym
Zabroniony jest wstęp na teren boisk w butach posiadających metalowe wkręty (tzw. Kołki)
Na obiekcie sportowym Arena Futbolu oraz na terenie wokół niej (bieżnia tartanowa)
zabrania się:
• Użytkowania obiektu i znajdujących się w niej urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem
lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu siebie oraz innych użytkowników
• Wstępu na obiekt bez wcześniejszej zgody dyrektora szkoły i/lub Let’s Go Sp. z o.o.
• Wnoszenia na teren obiektu oraz spożywania alkoholu, środków odurzających lub
innych podobnie działających substancji.
• Palenia tytoniu wewnątrz oraz na zewnątrz hali sportowej Arena Futbolu
• Przebywania na terenie obiektu w stanie nietrzeźwym
• Wnoszenia na teren obiektu broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów
• Wnoszenia oraz wynoszenia elementów wyposażenia obiektu sportowego bez zgody
dyrektora szkoły i/lub Let’s Go Sp. z o.o
• Zachowania stwarzającego zagrożenie dla siebie oraz innych
• Opierania się, wchodzenia, skakania na powłokę pneumatyczną , którą przykrytą jest
boisko
• Używania wulgaryzmów oraz obrażania jakichkolwiek osób
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Wprowadzania rowerów oraz innych urządzeń kołowych na teren obiektu
sportowego
• Wprowadzania psów, kotów oraz innych zwierząt
• Niszczenia urządzeń sportowych, płyty boiska, powłoki pneumatycznej oraz silników
zewnętrznych
• Zaśmiecaniu terenu
• Przeszkadzaniem zorganizowanym grupą w prowadzeniu zajęć/imprez/turniejów
• Rozniecaniu ognia oraz puszczaniu fajerwerków wewnątrz oraz w odległości 100 m
od hali sportowej Arena Futbolu
Wyjścia ewakuacyjne z hali sportowej mogą być używane wyłącznie w przypadku zagrożenia,
sposób ich użycia został szczegółowo opisany na każdym z nich
Osoby, które nie przestrzegają regulaminu korzystania z obiektu Arena Futbolu mogą zostać
pociągnięte do odpowiedzialności administracyjnej
Osoba wypożyczająca piłki i znaczniki do gry zobowiązana jest zwrócić sprzęt w takiej samej
ilości do recepcji po zakończeniu gry. Wynajmujący ponosi również za wypożyczony sprzęt
materialną konsekwencję.
Za pozostawione rzeczy w szatniach Dyrekcja szkoły oraz Let’s Go Sp. z o.o nie ponoszą
odpowiedzialności. Bardzo cenne rzeczy zabiera się ze sobą na boisko.
Rzeczy pozostawione przez graczy na terenie obiektu przechowywane są przez okres 1
miesiąca.
Faktury VAT wystawia się w tym samym miesiącu w którym wynajmowano boisko.
W przypadku gdy osoba nie będzie stosowała się do regulaminu obiektu sportowego Arena
Futbolu, pracownik SP 303 lub Let’s Go Sp. z o.o. ma prawo wyprosić daną osobę z terenu
obiektu.
Za zdarzenia, które zaistnieją na boiskach szkolnych, a wynikają z nieprzestrzegania
powyższego regulaminu, dyrekcja szkoły orz Let’s Go Sp z o.o nie ponoszą odpowiedzialności
Dyrekcja szkoły oraz Let’s Go Sp. z o.o nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe w
trakcie korzystania z obiektu

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa podczas pandemii wirusa COVID-19
1) Obiekty sportowe udostępniane są wyłącznie dla grup zorganizowanych - klubów
sportowych, po wcześniejszym uzgodnieniu rezerwacji z Let’s Go.
2) Dla osób indywidualnych obiekty sportowe pozostają zamknięte do odwołania.
3) Korzystanie z obiektu odbywa się pod kontrolą pracownika obsługi, wyznaczonego przez
administratora obiektu. Korzystający z obiektu, zobowiązani są do stosowania się do jego
poleceń w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego na terenie obiektu.
4) Osoby nie przestrzegające zasad określonych w niniejszym regulaminie, wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia, podlegają natychmiastowemu
wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, zarządca obiektu zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia
incydentu Policji.
5) Osoby z wyraźnymi oznakami choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w
oddychaniu nie zostaną wpuszczone na teren obiektu.

6) Każdy Uczestnik i Trener przed wejściem na Obiekt sportowy jest zobowiązany do dezynfekcji
rąk oraz własnego sprzętu sportowego, a przed wyjściem – do dezynfekcji rąk. Dozowniki z
płynem do dezynfekcji zapewnia Let’s Go. Dozowniki z płynem do dezynfekcji są
zlokalizowane przy wejściu na boisko. Korzystanie z obiektu bez uprzedniej dezynfekcji jest
niemożliwe.
7) Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego mają obowiązek zakrywania
ust i nosa, w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy.
Obowiązek ten nie dotyczy osób znajdujących się na wyznaczonym boisku (w rozumieniu
pola gry). Zdjęcie maseczek przez osoby korzystające z boiska jest możliwe dopiero po
wejściu na pole gry. Po opuszczenia pola gry należy bezwzględnie powtórnie nałożyć
maseczkę.
8) Zarządca obiektu nie udostępniania dla potrzeb Uczestników i Trenerów masek, maseczek
lub innych środków ochrony osobistej niezbędnej do wypełnienia obowiązku, o którym mowa
w pkt7
9) Na terenie obiektu należy zachować dystans co najmniej 2 metrów od innych osób. Dystans
2 metrów powinien być również zachowywany podczas wchodzenia i wychodzenia z obiektu.
10) Na obiekcie sportowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż: - 14
(czternastu) uczestników i 2 (dwóch) trenerów (dotyczy "małego" boiska do piłki nożnej,
boiska do koszykówki, boiska wielofunkcyjnego); - 22 (dwudziestu dwóch) uczestników i 4
(czterech) trenerów w przypadku boiska piłkarskiego pełnowymiarowego. Boisko piłkarskie
pełnowymiarowe może zostać podzielone na dwie części (połowy) zachowując 5-cio metrową
strefę buforową. W takim przypadku, limit wynosi 16 (szesnastu) uczestników i 3 (trzech)
trenerów dla każdej połowy niezależnie; - 6 osób (dotyczy boiska do piłki plażowej), Powyższe
limity obowiązują na każdym z boisk znajdującym się na obiekcie, z wyłączeniem
pracowników obsługi obiektu.
11) Po zakończeniu korzystania z obiektu, należy niezwłocznie go opuścić. Kolejne osoby mogą
wchodzić na obiekt dopiero po opuszczeniu go przez osoby z niego wcześniej korzystające.
12) Administrator obiektu nie udostępnia zaplecza sanitarno-szatniowego uczestnikom zajęć.
13) Zorganizowane treningi (zajęcia sportowe) prowadzone na obiekcie mogą być prowadzone
wyłącznie w wyznaczonych (w umowie) godzinach. Przed rozpoczęciem kolejnego treningu
dokonana zostaje dezynfekcja wyposażenia obiektu, które może mieć bezpośredni kontakt z
grającymi. Dezynfekcji dokonuje Let’s Go we własnym zakresie i na własny koszt.
14) Zaleca się, aby korzystający z obiektu przychodzili już przebrani w strój do treningu. W
przypadku kiedy jest to niemożliwe, przebierać można się tylko i wyłącznie w wyznaczonej do
tego strefie.
15) Zalecana jest rezygnacja z powitalnych gestów grzecznościowych takich jak podawanie sobie
ręki, uścisk itp.
16) Należy oznaczyć butelkę z napojem, tak aby nie doszło do jej pomylenia przez inną osobę.
17) Korzystający z obiektu zobligowany jest do pozostawienia po sobie porządku, uprzątnięcia
wszelkich plastikowych opakowań i butelek, z których korzystał w trakcie zajęć. Kosz na
opakowania znajduje się przy wejściu na obiekt.
18) W przypadku, gdy osoba korzystająca z obiektu zacznie odczuwać wyraźne oznaki choroby,
takie jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, powinna niezwłocznie
zgłosić się do odpowiednich służb medycznych celem konsultacji. W przypadku gdy sytuacja

ta dotyczy uczestnika zorganizowanych zajęć sportowych (treningów) obowiązek zgłoszenia
tego faktu odpowiednim służbom medycznym spoczywa na trenerze prowadzącym zajęcia.
19) Wjazd na parking oraz wejście na obiekt wyłącznie bramą od ulicy Symfonii
20) Regulamin obowiązuje od 18.05.2020 r. do odwołania.

