
 

ANEKS DO REGULAMINU 

 UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH GIMNASTYKI  

W CENTRUM SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

OBOWIĄZUJACY OD 01 CZERWCA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA. 

Podstawa prawna: 

• USTAWA z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

374 ze zm.) - art. 11, 

• ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z 16 maja 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) - § 8. 

• ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii. Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.1)  

 

1. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 maja 2020 na salach i halach 

sportowych (z wyłączeniem siłowni, centrów i klubów fitness), na terenie których 

jest realizowane sportowe szkolenie klubowe oraz zajęcia sportowe, może 

przebywać w tym samym czasie, z wyłączeniem ich obsługi, odpowiednio: 

– 12 osób i trener (dla obiektów o powierzchni do 300 m2 ),  

– 16 osób i 2 trenerów (dla obiektów o powierzchni do 800 m2 ). 



2. Użytkownicy sali gimnastycznej, zobowiązani są do przestrzegania następujących 

zasad w trakcie jej użytkowania: 

2.1. wejście na salę gimnastyczną i wyjście z sali gimnastycznej dla wszystkich 

użytkowników odbywa się z zachowaniem bezpiecznego dystansu, 

2.2. każdy uczestnik przed wejściem na zajęcia zdejmuje obuwie, które pozostawia 

w szafce przy wejściu do sali gimnastycznej, następnie dezynfekuje ręce,  

2.3. wszyscy użytkownicy sali gimnastycznej podlegają kontroli pomiaru 

temperatury ciała, brak zgody na taki pomiar, skutkuje niemożliwością udziału 

w zajęciach gimnastycznych, 

2.4. uczestnik przychodzi na trening przebrany w strój sportowym i w skarpetach 

antypoślizgowych, zakazane jest korzystania z szatni i pryszniców,  

2.5. można korzystać z wyznaczonej toalety  - uczestnicy treningu  korzystający  

z toalety, wchodzą do niej pojedynczo, zachowując odpowiedni dystans, przed 

każdorazowym wyjściem z sali i wejściem na salę gimnastyczną uczestników 

treningu obowiązuje bezwzględnie każdorazowa dezynfekcja rąk, 

2.6. podczas ćwiczeń uczestnicy zajęć powinny unikać bliskiego kontaktu i w miarę 

możliwości zachować bezpieczny dystans od innych uczestników treningu, 

2.7. w przypadku złego samopoczucia (kaszel, kłopoty z oddychaniem, gorączka) 

obowiązuje bezwzględny zakaz udziału w zajęciach. Rodzice/opiekunowie 

prawni zobowiązani są do poinformowania trenerów o złym samopoczuciu 

dziecka. 

2.8. podczas trwania treningu uczestnika obowiązuje korzystanie z własnych 

butelek z napojami – obowiązuje bezwzględny zakaz dzielenia się napojami, 

2.9. sprzęt sportowy (np. materace, drabinki, drążek, AirTrack, itp.)  podlega 

dezynfekcji przed, w trakcie i po jego użyciu, 

2.10. przed treningiem, podczas trwania treningu i po jego zakończeniu 

odbędzie się wietrzenie sali gimnastycznej, 

2.11. wejście na salę poszczególnych grup odbywa się po 15 minutowej 

przerwie z zachowaniem wszystkich procedur – w tym czasie odbędzie się 

dezynfekcja powierzchni i wietrzenie sali. 

2.12. Pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian. 

 


