Zielona Góra, 01.09.2020

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej i sprzętu sportowego na
czas pandemii COVID -19 obowiązujący na sali
SKT Mega Dance przy ul. Fabrycznej 13 Zielona Góra

1. Podczas przebywania w obrębie sali gimnastycznej oraz szatni
obowiązują ogólne zasady higieny: mycie rąk, dezynfekcja rąk przed i
po treningach oraz innych zajęć odbywających się na sali a także
zachowanie dystansu podczas przebywania w szatni.
2. Ze względu na sytuację epidemiologiczną zawiesza się korzystanie z
pryszniców.
3. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można
skutecznie umyć i zdezynfekować należy usunąć lub uniemożliwić do
nich dostęp.
4. Należy wietrzyć salę gimnastyczną w czasie przerw, a w razie
potrzeby także w trakcie
5. Po każdych zajęciach odbywających się na sali i korzystaniu z
przyrządów sportowych należy podjąć czynności myjącodezynfekujące. Dezynfekcji podlegają wszystkie urządzenia i
przedmioty mające bezpośredni kontakt z użytkownikiem. Zalecamy
również o niekorzystaniu ze sprzętu sportowego podczas trwania
pandemii.
6. Podczas realizacji zajęć sportowych ogranicza się ćwiczenia i gry
kontaktowe.
7. Zaleca się zachowanie odpowiedniego odstępu między osobami
ćwiczącymi.

8. Trenerzy, zawodnicy korzystający z sali zobowiązują się do
zapoznania i bezwzględnego przestrzegania procedur funkcjonowania
szkoły w czasie pandemii COVID-19 dostępnych na stronie
internetowej stowarzyszenia www.megadance.pl . oraz regulaminu
korzystania z sali i sprzętu sportowego na czas pandemii COVID-19.
9. Klub zobowiązuje się do zakupu uniwersalnego płynu do
dezynfekcji rąk oraz powierzchni.
10. Z zajęć w klubie korzystają jedynie zawodnicy, członkowie
naszego stowarzyszenia.
11. Podczas zajęć, w klubie nie przebywają osoby dodatkowe jak:
rodzice, opiekunowie. Zawodnij jest podstawiany i odbierany przed
budynkiem klubu.
12. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak
uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu,
zawodnik nie będzie wpuszczony na teren klubu.
13. Wszyscy zawodnicy korzystający z siedziby klubu zobowiązani są
do informowania trenerów o wszelkich okolicznościach mających
wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.
14. Sala taneczna jest dostosowana do regulaminów o powierzchni
obiektu: do 300 m2 - 12 osób + 1 trener,

