
WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z SIŁOWNI NA TERENIE  
KRYTEJ PŁYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ W BOLESŁAWCU SP. Z O.O.  

PODCZAS EPIDEMII SARS-COV-2 
 

W trosce o bezpieczeństwo wprowadza się wytyczne bezpieczeństwa korzystania z siłowni. 
Prosimy o zapoznanie się z niżej podanymi informacjami przed wizytą  

w Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej w Bolesławcu Sp. z o.o. 

PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI W OKRESIE EPIDEMII SARS-COV-2: 

1. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 zarządzający Krytą 

Pływalnią Sportowo-Rekreacyjną w Bolesławcu Sp. z o.o.  zobowiązany jest do świadczenia usług 

rekreacyjno-sportowych z uwzględnieniem aktualnych wytycznych, wymagań i zaleceń organów GIS  i 

Ministerstwa Zdrowia.  

2. W związku z tym w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 

świadczenie usług rekreacyjno-sportowych będzie miało miejsce   na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

3. Klient nie jest uprawniony do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych jeśli: 

a) zaobserwował u siebie objawy choroby zakaźnej (w takim wypadku powinien udać się do domu  

i skorzystać z teleporady medycznej); 

b) jest objęty kwarantanną lub izolacją; 

c) miał w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-

19. 

4. Jeśli u Klienta występują niepokojące objawy choroby, Klient powinien niezwłocznie opuścić Krytą 

Pływalnie Sportowo-Rekreacyjną w Bolesławcu Sp. z o.o. i jak najszybciej udać się transportem 

indywidualnym (własnym transportem Klienta lub transportem sanitarnym) do domu albo do oddziału 

zakaźnego placówki medycznej. 

5. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 wprowadza się 

ograniczenia w korzystaniu w Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej w Bolesławcu Sp. z o.o. w formie 

np. wyłączenia lub ograniczenia pewnych sal, stref lub usług np. poprzez zmniejszenie liczby osób 

przebywających na danej powierzchni, ilości dostępnych urządzeń i sprzętu, liczby lub czasu trwania 

poszczególnych zajęć zorganizowanych.  

6. Ilość użytkowników korzystających w jednym czasie z basenu, siłowni zostaje zmniejszona zgodnie 

 z wytycznymi GIS. Wejście Klienta do Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej w Bolesławcu Sp.z o.o. 

może być tym samym związane z koniecznością oczekiwania. Oczekiwanie możliwe jest wyłącznie poza 

terenem Krytej Pływalni z zachowaniem powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w ty z 

zachowaniem wymaganej odległości. 

7. Przed wejściem do Krytej Pływali Sportowo-Rekreacyjnej w Bolesławcu Sp. z o.o., jak również przed 

wejściem do hali basenowej, na siłownię , Klient powinien każdorazowo zapoznać się z aktualnymi 

informacjami umieszczonymi każdorazowo w strefie wejściowej do budynku, dotyczącymi zasad 

ochrony przed zarażeniem, środków higieny osobistej, wymagań sanitarnych, zasad bezpiecznego i 

higienicznego korzystania z poszczególnych stref, urządzeń oraz innych szczegółowych zasad 

korzystania. Klient powinien każdorazowo przestrzegać wszelkich wskazanych powyżej wymagań  i 

zasad. 

8. Klient jest zobowiązany do używania maseczek na terenie obiektu. Obowiązek nie dotyczy treningu. 

9. Klient zobowiązany jest do zachowania odległości co najmniej 2 metry pomiędzy klientami                         

i pracownikami Krytej Pływalni. 

10.  Przy punkcie obsługi klienta i kasy poza personelem Pływalni może znajdować się tylko jedna osoba. 

Oczekiwanie na obsługę przy recepcji odbywa się z zachowaniem powszechnie przyjętych zasad 

bezpieczeństwa, w tym z zachowaniem wymaganej odległości. 



11. Każdy Klient zobowiązany jest do stosowania się do wytycznych GIS, w tym mycia rąk wodą                            

z mydłem lub dezynfekowania rąk zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Pływalni, w tym                             

w szczególności przed i po skorzystaniu z usług rekreacyjno-sportowych, przed i po treningu i po 

skorzystaniu z toalety.  

12. Każdy klient jest zobowiązany do zdezynfekowania szafki w szatni zarówno bezpośrednio przed 

skorzystaniem z szafki jak i bezpośrednio po zakończeniu korzystania z szafki. 

13. Klient zobowiązany jest do zachowania odległości od innych osób zalecane aktualnie przez uprawnione 

do tego organy. Klient nie może korzystać z określonego sprzętu do ćwiczeń jeśli na urządzeniu obok 

ćwiczy już inny klient.  

14. Każdy klient zobowiązany jest przez cały czas korzystania z siłowni do posiadania przy sobie                          

i użytkowania własnego ręcznika. 

15. Każdy klient zobowiązany jest do zdezynfekowania każdego urządzenia lub przyrządu do ćwiczeń 

zarówno bezpośrednio przed skorzystaniem z tego urządzenia lub przyrządu jak i bezpośrednio  po 

zakończeniu korzystania z niego. 

16. Kryta Pływalnia zapewnia środki do dezynfekcji rąk, a także środki do dezynfekcji urządzeń/przyrządów i 

innego wyposażenia siłowni, które są przeznaczone wyłącznie do tego celu. Środki te umieszczone są w 

wyznaczonych miejscach. Zakazuje się korzystania do tych celów z własnych środków dezynfekcyjnych.  

17. Zaleca się korzystanie przez klientów z własnych pomocy podczas ćwiczeń (typu maty). 

18. OSOBY Z GRUP WYSOKIEGO RYZYKA (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby 

przewlekłe, w tym otyłość), prosimy o rozważeniu decyzji o korzystaniu z obiektu w godzinach najmniej 

popularnych i w weekendy, albo zaniechaniu korzystania z Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej Sp. 

 z o.o. do czasu ustania zagrożenia epidemicznego. 

19. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych zostaną wszczęte postępowanie zgodnie                        

z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

20. W wypadku naruszenia przez Klienta zasad korzystania z siłowni wynikających z wprowadzonych 

wytycznych i informacjami umieszczonymi każdorazowo w Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej  

w Bolesławcu Sp. z o.o., a dotyczącymi zasad ochrony przed zarażeniem, środków higieny osobistej, 

wymagań sanitarnych, zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z poszczególnych stref, urządzeń i 

wyposażenia Pływalni, personel Pływalni jest uprawniony do upomnienia Klienta, a w wypadku 

niedostosowania się do w/w zasad również do poproszenia o opuszczenie obiektu. 

21. W celu umożliwienia realizacji zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i ustalenia osób obecnych 

 w siłowni w czasie wystąpienia u innej osoby przebywającej w siłowni niepokojących objawów 

chorobowych lub ustalenia osób, które miały kontakt z zakażonym lub chorym na COVID-19 i 

poinformowania o tym fakcie właściwych osób przez właściwego Inspektora Sanitarnego, dane osobowe 

Klienta w postaci imienia, nazwiska oraz numeru telefonu mogą być przetwarzane przez Administratora 

w ww. celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i d) RODO przez okres 3 tygodni oraz udostępniane 

właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu na jego żądanie.  

22. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 organy  do tego 

upoważnione, w tym organy rządowe oraz organy inspekcji sanitarnej mogą wydawać i zmieniać 

szczegółowe, wiążące Zarządzającego i Klientów wytyczne, nakazy, zakazy i zalecenia, do których 

stosowania zobowiązany będzie Zarządzający oraz Klienci. 

23.  We wszelkich sprawach związanych z zasadami działania Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej 

 w Bolesławcu Sp. z o.o. w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną 

COVID-19 można kontaktować się z biurem Pływalni drogą mailową na adres mailowy: 

orka@orkaboleslawiec.pl 

 

              /-/   Prezes Zarządu Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej w Bolesławcu Sp. z o.o. 

 

 


