
REGULAMIN OBIEKTU KSPN POGOŃ KRAKÓW 

PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 13 W KRAKOWIE  

I ZORGANIZOWANYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH  

PROWADZONYCH OD 18 MAJA 2020 ROKU 

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. 

oraz dodatkowych zaleceń Ministerstwa Sportu. 

 

1. Obiekt KSPN Pogoń Kraków spełnia warunki techniczne i bezpieczeństwa pozwalające na 

organizowanie zajęć treningowych o charakterze sportowym. 

2. Zarząd KSPN Pogoń Kraków dokłada wszelkich starań by organizacja zajęć spełniała wszelkie 

zasady bezpieczeństwa ponieważ tak jak na co dzień, także w sporcie najważniejsze jest 

zdrowie i życie Polaków. Dlatego priorytetem pozostaje zdrowie i bezpieczeństwo młodych 

sportowców, sztabów szkoleniowych oraz pracowników akademii. 

3. Trening na pełnowymiarowym boisku będzie mógł odbywać się w grupie maksymalnie 22 osób 

pod opieką maksymalnie czterech trenerów. Dopuszczalny jest podział pełnowymiarowego 

boiska na dwie części oddzielone 5-metrową strefą buforową. W takim przypadku na każdej 

części boiska będzie mogło przebywać maksymalnie 16 zawodników pod opieką maksymalnie 

3 trenerów. 

4. Trening może odbywać się również w znajdującej się wewnątrz budynku klubowego sali 

sportowej. Podczas takiego treningu grupa może liczyć maksymalnie 12 osób pod opieką             

1 trenera. 

5. Wszyscy przebywający na obiekcie KSPN Pogoń Kraków mają absolutny zakaz bezpośredniego 

kontaktu z osobami spoza obiektu, dotyczy to również odwiedzin w czasie zajęć treningowych.  

6. Opiekunowie dzieci przebywających na obiekcie KSPN Pogoń Kraków zobowiązani są do 

wypełnienia oświadczenia, że ich dziecko ani osoby pozostające z nim we wspólnym 

gospodarstwie domowym w ostatnich 14 dniach nie miały kontaktu z osobą zakażoną, nie 

przebywają na obowiązkowej kwarantannie i nie mają żadnych objawów zakażenia Covid-19. 

7. Dezynfekcja sprzętu sportowego użytkowanego przez uczestników zajęć będzie odbywać się 

po każdej sesji treningowej. Zarząd KSPN Pogoń Kraków zapewnia swoim 

pracownikom  maseczki, rękawiczki oraz inne środki ochrony osobistej a dla uczestników 

treningu ogólnodostępne płyny do dezynfekcji. 

8. Aż do odwołania obowiązuje brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza 

WC). 

9. Wszystkich przebywających na obiekcie obowiązuje zachowanie dystansu społecznego 

zgodnie z obowiązującymi regułami prawa. Natomiast w trakcie treningu jego uczestnikom 

zaleca się jak najczęstsze zachowywanie dystansu społecznego. 

10. Każdy przebywający na obiekcie posiada obowiązek zasłaniania twarzy w momencie dotarcia 

na obiekt. Uczestnicy zajęć treningowych na otwartym boisku nie mają obowiązku zakrywania 

twarzy. 

11. Zawodnicy i trenerzy przyjeżdżają na zajęcia indywidualnie, własnymi środkami transportu 

bądź komunikacją miejską, przebrani w odpowiednie stroje sportowe. 

12. Do wejścia na obiekt konieczna jest weryfikacja uczestników odbywająca się poprzez 

zgłoszenie do zarządcy obiektu. Rodzice przywożący dzieci na zajęcia treningowe zobowiązani 



są do nie wchodzenia na teren obiektu. Odbiór dzieci przed zajęciami odbywa się przy bramie 

nr 1 od strony ul. Baczyńskiego (brama główna). Odbiór dzieci przez rodziców po zakończonych 

zajęciach odbywa się przy bramie nr 2 od strony ul. Baczyńskiego (brama obok sali 

wielofunkcyjnej). 

13. Zaleca się by po treningu sportowcy i trenerzy udali się bezpośrednio do domu, bez korzystania 

z prysznica w klubie i bez wchodzenia do szatni. Wchodząc i opuszczając obiekt należy 

zachować reguły dystansu społecznego – najlepiej osobno, jeden po drugim.  

14. Każdy młody sportowiec powinien mieć swoją własną butelkę z płynem, oznaczoną 

nazwiskiem. Podczas treningu należy zostawiać ją tylko i wyłącznie w odpowiednim, 

wyznaczonym przez prowadzącego miejscu. Ewentualnie posiadany sprzęt sportowy i/lub 

stroje zawodnika muszą znajdować się w opisanej torbie w wyznaczonym miejscu z 

zachowaniem dystansu społecznego. 

15. Wchodzących i opuszczających obiekt obowiązuje bezwzględna konieczność dezynfekcji rąk. 

16. Zarząd KSPN Pogoń Kraków zapewnia dezynfekcję urządzeń treningowych i sprzętu 

sportowego po każdych zajęciach treningowych i każdej grupie treningowej. 

17. Zarząd KSPN Pogoń Kraków prowadzi szczegółową ewidencję treningów, zawierającą 

informacje o uczestniczących sportowcach, trenerach, asystentach, ewentualnie innych 

osobach, a także miejscu szkolenia. Wszystko po to, aby ułatwić sprawdzenie kontaktów na 

wypadek zakażenia koronawirusem. 

18. W przypadku stwierdzenia gorączki u któregoś z zawodników, nie będzie on mógł trenować. 

Z kolei w sytuacji podejrzenia, że ktoś - już w czasie zajęć - ma objawy choroby układu 

oddechowego, wówczas trening zostaje przerwany, a pacjent skierowany do lekarza. Gdyby 

istniała potrzeba obecności lekarza podczas ćwiczeń, w razie bliskiego kontaktu ze 

sportowcem musi on mieć sprzęt ochronny, tj. maskę połączoną z przyłbicą i jednorazowe 

rękawiczki. 

19. Mimo podjętych środków bezpieczeństwa zarówno na obiekcie jak i poza nim może dojść do 

zakażenia. W związku z tym Opiekunowie biorą odpowiedzialność za udział dzieci w zajęciach, 

są świadomi zagrożenia i nie będą z tego tytułu wysuwać żadnych roszczeń. 

20. W trosce o zdrowie młodych sportowców oraz wiedząc, że sport odgrywa ogromną rolę w 

profilaktyce zdrowotnej Zarząd KSPN Pogoń Kraków zachęca wszystkich do aktywnego 

spędzania czasu i jednocześnie pozostaje do dyspozycji w każdej sprawie dotyczącej nowej 

sportowej rzeczywistości i przepisów z nią związanych. 

21. Regulamin obowiązuje od 18 maja 2020 roku do odwołania. 

 


