Od 23-06-2020r. do odwołania obowiązuje nowy
Regulamin korzystania z placów zabaw i boisk sportowych Orlika
na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 2 w Poznaniu
Regulamin określa zasady korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych na specjalnych
warunkach w związku z epidemią COVID19.
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ZASADY OGÓLNE:
Zostają udostępnione -boisko wielofunkcyjne, place zabaw i pozostałe obiekty na terenie OJ2
Podtrzymany zostaje zakaz korzystania z piaskownic przy placach zabaw.
Wejście na teren obiektu wyłącznie bramą główną z ul. Przybyszewskiego.
Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką
rodziców lub dorosłych opiekunów.
Placówka będzie otwarta od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00 – 19:30

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA ORLIK:
1.Rezerwacja Orlika tylko za pomocą poczty elektronicznej: animator@oj2poznan.pl
Na terenach udostępnianych obiektów może przebywać w tym samym czasie nie więcej
niż 14 (czternastu) uczestników w tym rodzic/opiekun i 2 (dwóch) trenerów
Przedstawiciel grupy dorosłych każdorazowo przed wejściem na obiekt musi przekazać
listę uczestników – załącznik 1 .
Lista uczestników może być również przekazana elektronicznie przed rozpoczęciem zajęć
lub przy rezerwacji.
Boiska udostępniane są od poniedziałku do soboty.
2. Weryfikacja uczestników należy do przedstawiciela grupy lub podmiotu organizującego zajęcia
na obiekcie.
3. Wejścia na teren obiektu odbywają się o równych godzinach.
4. Odstęp pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami uczestników i trenerów po każdej
aktywności wynosi 30 min i jest przeznaczony na dezynfekcję.
5.Za kontrolę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa odpowiedzialny jest przedstawiciel grupy lub
podmiot organizujący zajęcia.
7.Osoby łamiące zasady określone w niniejszym dokumencie, wytyczne Głównego Inspektora
Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego.
W przypadku niezastosowania się do nakazu — Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego
zgłoszenia incydentu Policji.
8. W przypadku organizowanych zajęć sportowych — za przestrzeganie zasad oraz
poinformowanie o nich uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia
lub przedstawiciel grupy.
Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do
odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego danemu podmiotowi w trakcie trwania
stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji na
wszystkie obiekty.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWEPIDEMICZNEGO:
1. Na terenie całego obiektu:

a) obowiązuje zachowanie dystansu społecznego na całym terenie placówki;
b) nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
c) świetlica jest nieczynna do odwołania.
2. Na osobach korzystających z obiektów spoczywa obowiązek informowania pracowników
Ogrodu Jordanowskiego nr 2 o wszelkich okolicznościach mających wpływ na
bezpieczeństwo epidemiczne.
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektów sportowych, rekreacyjnych i placach zabaw
mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży, maseczki albo przyłbicy.
4. Obowiązek ten nie dotyczy uczestników i trenerów kiedy znajdują się na wyznaczonym polu do
gry danego obiektu sportowego podczas zajęć.
5. Każdy uczestnik i trener przed wejściem na teren obiektu jest zobowiązany do dezynfekcji rąk
oraz posiadania własnego sprzętu sportowego, a przed wyjściem — do dezynfekcji rąk.
W przypadku wystąpienia u uczestnika lub trenera niepokojących objawów sugerujących
zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Pracownika
placówki.

Na placach zabaw, rampie, ławkach i pozostałych obiektach
obowiązują również powyżej zawarte zasady bezpieczeństwa.
Regulamin wchodzi w życie w dniu 23 czerwca 2020 r.
O zmianach w zakresie z obiektów na terenie OJ2 mieszkańcy i uczestnicy zajęć informowani
będą niezwłocznie po ich wprowadzeniu.

Poznań, dnia 22 czerwca 2020 r.

Dyrektor
Ogrodu Jordanowskiego nr 2
w Poznaniu

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania
z placów zabaw
i boisk sportowych Orlika
na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 2 w Poznaniu od dnia 8.06.2020 r.
W pozycji 1 prosimy wpisać osobę w zarządzającą grupą
lp
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Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

podpis

