ZARZĄDZENIE NR 7 / 2020
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach
z dnia 19.05.2020 r.
w sprawie: wprowadzenia zasad bezpieczeństwa korzystania z infrastruktury
o charakterze zamkniętym – Gminna Hala Sportowa oraz sala gimnastyczna przy SP
im. H. Sienkiewicza w Konopiskach
Na podstawie ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r. poz. 374 z poóź.zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.
Wprowadza się następujące zasady bezpieczeństwa korzystania z infrastruktury o charakterze
zamkniętym zarządzanej przez GCKiR w Konopiskach:
1) obowiązek korzystania z obiektu zgodnie z harmonogramem użytkowania obiektu,
2) obowiązek zasłaniania twarzy do momentu dotarcia na obiekt, natomiast przebywając na
obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy,
3) ograniczona liczba osób korzystających jednorazowo z pomieszczeń obiektu, tj.:
•

płyta główna hali – 32 osoby + 3 trenerów

•

sala lustrzana – 12 osób + trener

•

pomieszczenie bufetu – 12 osób + trener

•

sala gimnastyczna – 16 osób + 2 trenerów

4) weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy obiektu osób uczestniczących
w zajęciach), imienna lista uczestników podpisana przez trenera/instruktora/opiekuna grupy.
5) brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego,
6) obowiązkowa dezynfekcja urządzeń i pomieszczeń po każdym użyciu i każdej grupie we
własnym zakresie tj. prowadzącego zajęcia,
7) obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt;
8) odpowiedzialność za obiekt/pomieszczenie i uczestników zajęć, w tym bezwzględne
stosowanie powyższych zasad w godzinach korzystania przez klub/stowarzyszenie
powierza się do realizacji przez stosowne władze klubu/stowarzyszenia.
§ 2.
Zasady bezpieczeństwa opisane w § 1 obowiązują do odwołania.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

LISTA UCZESTNIKÓW
zajęć w obiekcie ……..……………….. w pomieszczeniu ……………………….
w dniu ………….. 2020 r. w godzinach od ……….. do ………...
l.p

Imię

Nazwisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

………………………………………………………….
(czytelny podpis trenera / instruktora / opiekuna grupy)

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach
z siedzibą 42-274 Konopiska, ul. Sportowa 60. Klauzula informacyjna Administratora dot. przetwarzania danych
osobowych zgodna z art.13 ust.1 i 2 RODO dostępna jest na stronie http://www.gckirkonopiska.pl oraz
w siedzibie GCKiR.

