
 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ZAJĘĆ NA BOISKACH DO 

SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA: 

1. Podmiotem uprawnionym do udostępniania obiektu jest Centrum Kultury Fizycznej. Nie 

jest to trener czy osoba prowadząca zajęcia. 

2. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc  

i opuszczając obiekt.  

3. Obiekt przeznaczonym do siatkówki plażowej stanowi boisko wielofunkcyjne  

w rozumieniu rozporządzenia. 

4. Obowiązujący limit uczestników boiskach do siatkówki plażowej to 6 osób plus osoba 

prowadząca zajęcia. Limit dotyczy jedynie osób korzystających z obiektu. Nie dotyczy on 

osób niezbędnych do jego obsługi. 

5. Trybuny nie mogą być traktowane jako osobny obiekt. 

6. Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób 

uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek 

zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt. 

7. Podmiot uprawnionym do udostępniania obiektu nie użycza sprzętu sportowego, w tym 

piłek do gry w siatkówkę plażową. Sprzęt sportowy należy zapewnić we własnym 

zakresie. 

8. Dezynfekcji podlegają przede wszystkim przedmioty mające bezpośredni kontakt  

z osobami, które go użytkują. 

9. Możliwość udostępnienia otwartych obiektów sportowych nie jest ograniczona limitem 

wieku. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko 

w wieku do 13. lat może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego 

lub innej osoby pełnoletniej. 

10. Zalecane jest zachowywanie możliwie najczęściej dystansu przy uprawianiu sportu  

na otwieranych obiektach. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA: 

1. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających  

z obiektu lub sprzętu. 

2. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni  

i węzła sanitarnego (poza toaletą przenośną znajdującą się na kortach tenisowych). 

3. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu 

środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego. 

4. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy 

po każdym użyciu i każdej grupie korzystających. 

5. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy 

między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób 

ogranicza kontakt między grupami korzystających. 



 


