
 
Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych  

Międzyszkolnego Akrobatycznego Klubu Sportowego Ursynów 

w okresie pandemii koronawirusa COVID 19  

 

1. Na zajęcia sportowe może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, które mogłyby 
sugerować chorobę zakaźną COVID 19 – należą do nich objawy zakażenia górnych dróg oddechowych takie jak 
katar, kaszel, duszności, temperatura powyżej 37 °C, biegunka.  

2. Dziecko u którego stwierdzono niepokojące objawy chorobowe jest izolowane od innych dzieci do czasu 
odebrania przez rodziców. 

3. Dzieci na zajęcia są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. 

4. Rodzice i opiekunowie nie mogą wchodzić na teren Szkoły. 

5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać 
dziecka na zajęcia. 

6. Jeżeli u dziecka po godzinach zajęć pojawią się niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem należy 
niezwłocznie powiadomić Trenera. 

7. Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz bezpodstawnego przemieszczania się Uczestników i Trenerów, dopuszcza 
się wyłącznie przemieszczanie w celu odbycia aktywności (przejście na zajęcia i wyjście z nich) oraz skorzystanie 
z wyznaczonych węzłów WC i szatni.   

8. Wszystkie osoby przebywające na terenie Szkoły mają obowiązek zakrywania ust i nosa, w szczególności przy 
pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy. Obowiązek ten nie dotyczy Uczestników 
i Trenerów podczas zajęć. 

9. Każdy Uczestnik i Trener przed wejściem do Szkoły i wyjściem jest zobowiązany do dezynfekcji rąk. 

10. Uczestnicy i Trener po zakończeniu zajęć są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia Szkoły w celu uniknięcia 
gromadzenia się osób. 

11. Uczestnicy i Trenerzy mają obowiązek zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy korzystającymi min. 1,5 m. 

12. Wejście do Szkoły jest możliwe na 5 min. przed zajęciami. 

13. Uczestnicy i Trenerzy będą mieli zapewnione środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego. 

14. Po każdej grupie korzystających z sali treningowej będzie przeprowadzona dezynfekcja urządzeń i sprzętu 
sportowego. 

15. Uczestnicy i Trenerzy są zobowiązani do przestrzegania powyższego regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 
 

………………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko uczestnika 

 
 
…………………………………………………………………………………… 

Podpis rodzica / prawnego opiekuna, data 


