
Regulamin korzystania z hali sportowej zlokalizowanej 

przy Szkole Podstawowej nr 385 w okresie pandemii 

koronawirusa COVID 19  

od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania. 

Każda osoba korzystająca z boiska obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

1. Administratorem hali sportowej jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 385 w Warszawie. 

2. Hala sportowa będzie udostępniana w godzinach: 

a) poniedziałek - piątek: od 17.00 do 22.00, 

b) sobota – niedziela: od 9.00 do 22.00. 

3. Z hali sportowej korzystać mogą wyłącznie grupy zorganizowane. W hali głównej na parterze 

może przebywać 32 (trzydziestu dwóch) uczestników + 3 (trzech) trenerów, w każdej pozostałej 

sali do ćwiczeń (z wyłączeniem sali fitness) może przebywać w tym samym czasie nie więcej 

niż 12 (dwunastu) uczestników i 1 (jeden) trener, nie wliczając pracowników szkoły.  

4. Korzystanie z hali sportowej wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod nr 22 773 23 

35 lub mailowej: halasportowa@sp385.waw.pl, która musi zostać potwierdzona mailowo przez 

administratora hali sportowej przed rozpoczęciem zajęć. Rezerwacji można dokonywać 

wyłącznie w dni powszednie w godzinach 8.00 – 16.00. Osoba dokonująca rezerwacji 

odpowiada za całą grupę. Rezerwacja zostaje anulowana jeśli grupa nie potwierdzi obecności na 

miejscu w wyznaczonym czasie.  

5. Zmiana grup następuje o pełnych godzinach. Czas każdej grupy przebywającej w hali sportowej 

to 45 min. Po tym czasie jeśli jest kolejna grupa następuje 15 min przerwy  - na potrzeby zejścia 

grupy z boiska i zachowania należytej przerwy pomiędzy grupami oraz w celu dezynfekcji 

urządzeń. 

6. Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać na każdym piętrze z jednego wyznaczonego 

węzła sanitarnego WC, obowiązuje zakaz korzystania z szatni i pryszniców. 

7. Za rzeczy pozostawione na terenie hali sportowej administrator nie odpowiada.  

8. Warunkiem korzystania z hali sportowej jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia 

sportowego. 

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa: 

• korzystający z obiektu zobowiązani są przed wejściem na obiekt do dezynfekcji rąk oraz 

własnego sprzętu sportowego, a przed wyjściem do dezynfekcji rąk, korzystając z 

ogólnodostępnego dozownika płynów do dezynfekcji, 

• podczas korzystania z hali sportowej obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu 

między korzystającymi z obiektu – minimum 2 metry, 

• na terenie obiektu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa – nie dotyczy to osób, które w 

danym momencie są w trakcie zajęć/ćwiczeń. 

11. Użytkownicy korzystają z hali sportowej na własną odpowiedzialność i odpowiadają 

materialnie za umyślne zniszczenia. 

12. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w 

szczególności do poleceń pracowników szkoły. 

13. W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych z pandemią 

COVID 19 administrator ma prawo do podejmowania interwencji włącznie z usunięciem 

korzystającego lub całej grupy korzystających z terenu obiektu. W skrajnych przypadkach 

zostanie powiadomiona Policja i Straż Miejska. 

14. Wszystkich korzystających z hali sportowej obowiązują wytyczne sanitarne dla otwarcia 

obiektów sportowych m.st. Warszawy w czasie epidemii koronawirusa w Polsce. 

15. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu. 
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