Regulamin korzystania z obiektów treningowych
Stadionu Śląskiego od dnia 18.05.2020 r.
1.

Dostępne obiekty treningowe to:

•

Boisko treningowe o nawierzchni z trawy syntetycznej z funkcjami lekkoatletycznymi

•

Boisko treningowe o nawierzchni trawiastej z funkcjami lekkoatletycznymi

•

3 Korty tenisowe

•

Boisko do gry w koszykówkę

•

Boisko do gry w siatkówkę

•

2 Sale sportowe

2.

Ilość uczestników, która może jednocześnie przebywać na udostępnianych obiektach sportowych
Stadionu Śląskiego określa aktualne rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów.

3.

Obiekty dostępne będą wyłącznie po uprzedniej rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu
+48 500 006 415 lub poprzez adres rezerwacje@stadionslaski.pl.

4.

Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do podania imienia i nazwiska wraz z numerem
telefonu.

5.

Szatnie dostępne przy obiektach będą wyłączone z użytku.

6.

Zarówno wejście na obiekty treningowe na otwartej przestrzeni jak i sale, i wyjście z ich terenu,
odbywają się tylko pod nadzorem pracownika Stadionu Śląskiego, którzy będą dokonywać
dezynfekcji klamek i innych przedmiotów, które mogą być dotykane podczas zajęć sportowych.

7.

Osoby mające rezerwację powinny przyjść na recepcję obiektu, gdzie zostanie zmierzona im
temperatura przez pracownika obsługi klienta, który następnie uda się z grupą na wybrany obiekt
treningowy.

8.

Osoby, u których pomiar temperatury wykaże 37°C lub temperaturę wyższą, nie zostaną
dopuszczone do korzystania z obiektu.

9.

W recepcji oraz w toaletach istnieje możliwość skorzystania z płynu dezynfekującego.

10. Osoba wchodząc na obiekt i opuszczając go jest zobowiązana do dezynfekcji rąk.
11.

Osoby przybywające na terenie Stadionu zobowiązane są do noszenia masek ochronnych.

12. Wszyscy uczestnicy do momentu rozpoczęcia gry, jak i po jej zakończeniu, zobowiązani są do
noszenia maseczek ochronnych
13. Liczba

osób

korzystających

z

poszczególnych

obiektów

będzie

stale

monitorowana.

W przypadku celowego i świadomego złamania zasad w zakresie liczby osób korzystających z
obiektu przez użytkowników, osoby korzystające z tego obiektu będą zobowiązane opuścić obiekt.
14. Osoby, które wejdą na teren obiektów treningowych bez uprzedniej rezerwacji nie będą mogły
korzystać z obiektów niezależnie od stanu ich zajętości.
15. Korzystanie ze ścianki na kortach tenisowych pozostaje bezpłatne po uprzedniej rezerwacji.
16. Toalety dostępne są zarówno w recepcji obiektu, jak i na terenie obiektów treningowych.
17. Od 4.05.2020 r. obowiązuje zmieniony cennik wynajmu obiektów sportowych. Aktualny cennik
dostępny jest w recepcji obiektu.
18. Wskazane jest, aby uczestnicy zajęć korzystali z własnego sprzętu sportowego.

