
Procedury postępowania i zasady prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży  

podczas „Wakacji z MOSiR`em 2020”, w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce,  

obowiązujące od 6 lipca 2020 r. do odwołania.  

 

Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, 
korzystających z zajęć „Wakacji z MOSiR`em 2020”, w tym „Wakacyjnej szkółka nauki i doskonalenia 
jazdy na  rolkach, deskorolkach i hulajnogach”, na obiektach infrastrukturalnych o charakterze 
otwartym, poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

I. Zasady organizacji zajęć 

• zajęcia będą prowadzone przede wszystkim na terenie obiektów MOSiR, tj. Park Rekreacyjno – 

Krajobrazowy „Silver Park” w Olkuszu i korty ziemne OSW „Czarna Góra” oraz w innych 

ogólnodostępnych obiektach infrastrukturalnych o charakterze otwartym na terenie gminy 

Olkusz; 

• uczestnikiem zajęć „Wakacje z MOSiR`em 2020” może być osoba (dziecko/młodzież) zdrowa, bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 

• udział w zajęciach jest możliwy wyłącznie na podstawie podpisanego oświadczenia złożonego 

każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć wyznaczonemu pracownikowi . Oświadczenie jest 

dostępne do pobrania na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu 

http://www.mosir.olkusz.pl; 

• uczestników i prowadzących zajęcia obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu i opuszczaniu 

obiektu, a rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk (np.: co 15 min.); 

• w przypadku, gdyby na obiektach „innych” brakowało środków do dezynfekcji rąk, to będą je 

udostępniać prowadzący zajęcia;  

• liczba uczestników poszczególnych zajęć będzie ograniczona zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 

funkcjonowania poszczególnych obiektów. Zajęcia będą prowadzone w małych grupach 

dostosowanych do specyfiki danej dyscypliny sportowej; 

• wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt z użytkownikami podlegają 

systematycznej dezynfekcji; 

• uczestnikom „Wakacyjnej szkółki nauki i doskonalenia jazdy na  rolkach, deskorolkach 

i hulajnogach” zaleca się używanie tylko i wyłącznie osobistego sprzętu treningowego, 

ochraniaczy, kasków, itp.; Mogą też korzystać ze sprzętu treningowego dostarczonego przez 

Stowarzyszenie Sportowe Extreme Live For Ride, które ponosi odpowiedzialność za jakość, stan 

techniczny i systematyczną dezynfekcję udostępnianego sprzętu treningowego. Uczestnicy zajęć 

nie powinni wymieniać się sprzętem między sobą. 

• przebywając na skateplazie, osoby uprawiające sport nie mają obowiązku zakrywania twarzy 

(nosa i ust); 

• przy uprawianiu sportu na otwartych obiektach zalecane jest możliwie najczęściej zachowywanie 

odpowiedniego dystansu (analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się w bezpiecznych 

odstępach 2 metrowych, z wyjątkami wskazanymi w Dz.U z 2020 r poz. 964);  

• podczas przemieszczania się po terenie Parku Rekreacyjno – Krajobrazowego „Silver Park” 

w Olkuszu (i w innych miejscach ogólnodostępnych) nadal moc wiążącą ma nałożony obowiązek 

http://www.mosir.olkusz.pl./


zakrywania twarzy (nosa i ust) chyba, że zostanie zachowany dystans co najmniej 2m od innych 

przebywających w tych miejscach osób, to można nie zakrywać twarzy. W sytuacji, gdy 

utrzymanie 2 metrowego dystansu jest niemożliwe, należy zakryć twarz (nos i usta). Dotyczy to 

osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują; 

II. Warunki sanitarno-epidemiologiczne. 

• obiekty MOSiR działają w reżimie sanitarnym, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznymi GIS; 

• prowadzenie zajęć wakacyjnych na innych ogólnodostępnych obiektach infrastrukturalnych 

o charakterze otwartym, należących do gminy Olkusz, będzie poprzedzone uzyskaniem zgody 

zarządzającego obiektem i będzie zgodne z obowiązującymi tam procedurami sanitarnymi;   

• po zajęciach każdej grupy wprowadza się min. 15-minutowy bufor czasowy, aby umożliwić 

bezkontaktową wymianę korzystających z obiektu. Przerwa będzie wykorzystana na dezynfekcję 

urządzeń na obiekcie oraz wykorzystywanego sprzętu; 

• dla uczestników zajęć nie przewiduje się możliwości korzystania z szatni; 

• węzły sanitarne dezynfekuje podmiot zarządzający obiektem. 

 


