
 

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów, od 4 maja 2020 r. otwarty 

będzie, na określonych zasadach kompleks boisk „ORLIK” 

  przy Zespole Szkół w Piaskach 

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami rezerwacji i korzystania  

z obiektu. 

 

 

ZASADY KORZYSTANIA 
 na kompleksie ORLIK w jednym momencie może przebywać maksymalnie:  

- boisko do gry w piłkę nożną – 6 osób,  

- kort tenisowy – do 4 osób,  

- boisko wielofunkcyjne – 6 osób 

 obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w momencie dotarcia na obiekty 

 nie trzeba zakrywać ust i nosa w czasie korzystania z boiska/ kortu 

 nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (z wyjątkiem WC) 

 obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego, odległości między 

przebywającymi na obiektach 

 wszystkich wchodzących obowiązuje dezynfekcja dłoni przed wejściem do zaplecza 

sanitarnego (WC)  

 można korzystać wyłącznie z własnego sprzętu treningowego, nie będzie możliwości 

wypożyczenia sprzętu na obiektach 

 wszystkich wchodzących obowiązuje rezerwacja e-mail (szczegóły poniżej)  

 obowiązuje nakaz stosowania się do poleceń porządkowych osoby upoważnionej  

z ramienia administratora obiektu, czyli animatora 

 nie ma możliwości przebywania na obiekcie osób postronnych 

 zakaz korzystania z siłowni zewnętrznej  

 

 

REZERWACJA 
 wyłącznie e-mail: orlikpiaski@gmail.com  

 rezerwacja może zostać dokonana w godzinach otwarcia ORLIKA  

 rezerwacji dokonuje osoba pełnoletnia 

 podczas rezerwacji należy podać swoje dane, godzinę i dzień rezerwacji, liczbę osób 

korzystających 

 osoba rezerwująca jest odpowiedzialna za zdarzenia zaistniałe podczas korzystania  

z obiektu oraz za zobowiązanie pozostałych korzystających do przestrzegania 

regulaminu obiektu oraz przestrzegania zasad higieny (dezynfekcja dłoni itp.) 

 rezerwacja powinna uwzględniać społeczny interes i nie może doprowadzić do 

uniemożliwienia skorzystania z obiektów większej liczbie mieszkańców 

 w przypadku zajęcia zbyt wielu terminów, administrator obiektów ma prawo odmówić 

niektórych terminów rezerwacji 

 

 

GODZINY OTWARCIA: 

w miesiącu maj 2020 r. 

poniedziałek – piątek w godz. 14.00 – 20.00. 

sobota – nieczynne, niedziela w godz. 11:00 – 17:00  
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