
Krapkowice 18.05.2020r. 

 

Zasady korzystania z obiektów sportowych będących w zarządzie  

Delfin Sp. z o.o. w Krapkowicach. 

 

1. Informacja dotyczy następujących obiektów sportowych: 

a. Hala sportowa  -  ul. Kilińskiego 3 

b. Korty tenisowe  - ul. Wrzosów 2 w Krapkowicach, 

c. Kompleks boisk  ORLIK – ul. Wrzosów 2 w Krapkowicach 

d. Stadion miejski – ul. Olimpijska 1 w Krapkowicach 

e. Stadion piłkarski – ul. Wrzosów 1a  - z boiska korzysta tylko klub sportowy 

2. Czas otwarcia poszczególnych obiektów: 

Hala sportowa                                          cały tydzień                 od godz.   800 - 2200 

Korty tenisowe, ORLIK ul. Wrzosów   poniedziałek – piątek   od godz. 1000 – 2200 

                                                                   sobota – niedziela        od godz. 1000 – 2000 

Stadion miejski ul. Olimpijska  1            cały tydzień                  od godz.  800  - 2000 

 

3. Delfin Sp. z o.o. jako zarządca obiektów sportowych wyznacza pracowników 

nadzorujących korzystanie z poszczególnych obiektów sportowych oraz zobowiązuje się 

do wywieszenia w widocznym miejscu zasad korzystania z obiektów sportowych 

4. Zasady korzystania z poszczególnych obiektów sportowych podczas epidemii : 

a) na hali sportowej może przebywać max. 24 osoby ( plus 2 trenerów), 

b) z boiska może korzystać maksymalnie 14 osób ( plus 2 trenerów), 

c) na pełnowymiarowym boisku piłkarskim limit  to 22 osoby (plus 2 trenerów)  

w przypadku podziału boiska na dwie części, na każdej z nich może przebywać 16 osób 

(plus 2 trenerów), 

d) z kortu tenisowego może korzystać maksymalnie 4 ćwiczących (plus 1 trener), 

e) na całym obiekcie przebywają tylko uczestnicy zajęć, 

f) należy zachować odległości 2 metrów pomiędzy korzystającymi z obiektów, tak by 

maksymalnie ograniczyć kontakt pomiędzy uczestnikami zajęć, 

g) należy korzystać z własnego sprzętu sportowego- zarządca obiektów nie zapewnia 

miejsca do składowania i przechowywania sprzętu, 

h) przypadku zajęć zorganizowanych odpowiedzialnym za zachowanie warunków 

bezpieczeństwa uczestników jest osoba je prowadząca, 

i) na każdym z obiektów obowiązywać będzie wywieszony w widocznym miejscu 

harmonogram korzystania z obiektu, 

j) w przypadku zajęć zorganizowanych sposób wykorzystania obiektu określa podmiot je 

organizujący (zmiana grup ćwiczących, wykorzystanie czasu etc.), 

k) z obiektów sportowych można korzystać tylko i wyłącznie w celu uprawiania sportu, 



l) zarządca obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego  

(poza toaletą), 

m) zarządca obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzący  

i wychodzącymi grupami korzystającymi z obiektów, 

n) osoby korzystające z obiektów zobowiązane są do dezynfekcji rąk wchodząc  

i opuszczając obiekt sportowy, 

o) osoby przybywające na obiekcie sportowym, nie mają obowiązku zakrywania twarzy, 

p)  należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się 

na obiekt. 

5. W przypadku nieprzestrzegania określonych powyżej zasad lub kłopotów z ich 

wyegzekwowaniem przez zarządcę powiadamiana będzie Straż Miejska lub Policja. 

6. Wszelkie zmiany oraz niezbędne informacje dotyczące obiektów sportowych będą 

publikowane na www.delfin.krapkowice.pl, www.krapkowice.pl oraz analogicznie na  

Facebooku. 

7. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji dotyczących funkcjonowania boisk są: 

- obiekty sportowe ul. Wrzosów 2,  tel. 508 561 041  

- stadion miejski ul. Olimpijska 1 i hala sportowa ul. Kilińskiego 3 tel.  501 170 039, 

502 718 998 

8. Delfin sp. z o.o. jako zarządca obiektów zobowiązuje się do jego bieżącej kontroli, 

przeprowadzenia dezynfekcji po zajęciach oraz wyjaśnienia wszelkich innych kwestii 

dotyczących funkcjonowania obiektów w aktualnych warunkach. 

9. Delfin sp. z o.o. jako zarządca obiektów prowadzi weryfikację liczby osób przebywających 

na otwartym obiekcie sportowym, przy czym nie gromadzi danych osobowych.  

 

 

 

Prezes Delfin Sp. z o.o. 

                                                                                                                      Romuald Haraf 
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