Drodzy użytkownicy boiska piłkarskiego Oddziału Golęcin,
po dłuższej przerwie 4 maja 2020 roku otwieramy dla Was nasz obiekt. Z uwagi na zaistniałą sytuację, a także rekomendacje Ministerstwa Sportu, zmuszeni
jesteśmy do wprowadzenia zasad bezpieczeństwa i ograniczeń, zarówno dla pracowników Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, jak i dla Was,
naszych klientów, które będą obowiązywać do odwołania.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wytycznymi oraz o ich stosowanie. W tym trudnym czasie będziemy zmuszeni do weryfikacji ich respektowania,
a w skrajnych przypadkach do wypraszania z obiektu osób, które nie przestrzegają zaleceń. Pamiętajcie, że trzymanie się zasad ma na celu
powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Bardzo dziękujemy za zrozumienie i uszanowanie wytycznych.
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

1. W zajęciach i wydarzeniach sportowych może uczestniczyć nie więcej niż 150 uczestników, bez udziału publiczność. Tym samym przestająobowiązywać
limity dotychczas ograniczająće liczbę zawodników trenujących na boiskach pełnowymiarowych.
2. Obowiązuje bezwzględny nakaz dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. Rekomendowane jest także systematyczne odkażanie rąk.
3. Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego. Wyjątek stanowią toalety, znajdujące się budynku administracyjnym przy recepcji hotelu.
4. Pomiędzy rezerwacjami będą się odbywać 15 minutowe przerwy, aby umożliwić wymianę graczy na boisku bez ryzyka mijania się. W przypadku zajęć
odbywających się jedne po drugich, uczestnicy wchodzą na boisko od strony stadionu lekkoatletycznego, a gracze kończący zajęcia opuszczają boisko przez
trybunę VIP stadionu żużlowego.
5. Obowiązuje nakaz korzystania z własnego sprzętu jak znaczniki, piłki i małe bramki. Sprzęt nie będzie wypożyczany przez POSiR.
6. Konieczne jest przyjście na obiekt w stroju sportowym, jednocześnie przypominamy o konieczności gry w odpowiednim, sportowym obuwiu.
7. Do dyspozycji graczy przy wejściu na boisko jest płyn dezynfekcyjny.
8. Na terenie oddziału mogą przebywać jedynie uczestnicy zajęć (trenerzy, zawodnicy).
9. Po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu, aby zapobiec gromadzeniu się większej liczby osób.
10. Od powyższych reguł nie ma żadnego odstępstwa.
11. Osoba dokonująca rezerwacji, opiekun lub trener odpowiada za przestrzeganie wszelkich zaleceń przez wszystkich uczestników gry.
Powyższe wytyczne wprowadza się za rekomendacją Ministerstwa Sportu.

