Regulamin korzystania z obiektu Arena Ursynów oraz ZOS
Hawajska w okresie epidemii koronawirusa COVID 19.
Postanowienia ogólne:
1. Ustala się minimalne warunki na jakich zostanie udostępniona miejska infrastruktura
sportowa w ramach łagodzenia obostrzeń, które zostały wprowadzone i ogłoszone
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. poz.1356.)
2. Obiekty sportowe mogą zostać udostępnione na potrzeby:
 zorganizowanych treningów (zajęć sportowych) – należy przez to rozumieć formę
aktywności fizycznej organizowaną przez podmioty prowadzące działalność sportową
w szczególności w formie klubu sportowego.
 doraźnej rekreacji sportowej – należy przez to rozumieć taką formę aktywności
fizycznej, która nie jest organizowana przez podmioty, o których mowa w powyżej.
 Wydarzeń sportowych – należy przez to rozumieć każdą formę działalności, która
związana jest z uprawianiem sportu, a nie jest Zajęciem sportowym. Na potrzeby
niniejszego regulaminu przyjmuje się, że do Wydarzenia sportowego zalicza się
zorganizowane współzawodnictwo sportowe – rozumiane jako rywalizacja sportowa
o charakterze indywidualnym lub zespołowym, ukierunkowana na uzyskanie, przez
osoby uczestniczące, optymalnych rezultatów dla danej dyscypliny sportu.
Słownik :
 Trener – należy przez to rozumieć wyłącznie trenera lub instruktora sportu
prowadzącego zajęcia,
 Pracownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną wykonującą w imieniu
właściwego zarządcy Obiektu sportowego czynności związane z udostępnieniem
Obiektu sportowego,
 Uczestnik – należy przez to rozumieć każdą osobę, przebywającą na Obiekcie
sportowym nie będącą Trenerem lub Pracownikiem,
 Zajęcia sportowe – należy przez to rozumieć każdą formę aktywności fizycznej (także
doraźną rekreację ruchową),
3. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz bezpodstawnego przemieszczania się Uczestników
i Trenerów, dopuszcza się wyłącznie przemieszczanie w celu odbycia aktywności
(przejście na zajęcia/ Wydarzenie sportowe a później wyjście) oraz skorzystanie
z wyznaczonych węzłów WC.
4. Zarządca obiektu, jeżeli nie ma technicznych lub innych obiektywnie uzasadnionych
możliwości dojścia do Obiektu sportowego albo zorganizowania punktu obsługi
Uczestników i Trenera, poza budynkiem lub innym obiektem zamkniętym – może
prowadzić taką obsługę na dotychczasowych warunkach.

5. Podstawową jednostką czasową udostępnienia Obiektów UCSiR jest 1 godzina, w tym
przerwa pomiędzy kolejnymi aktywnościami min 15 min. na potrzeby zachowania
odstępu pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami Uczestników i Trenerów.
Zarządca obiektu przeprowadzi w czasie przerwy technicznej opisanej powyżej
dezynfekcje sprzętu sportowego będącego jego własnością narażonego na bezpośredni
kontakt z Uczestnikami lub Trenerem.
6. Do udostępnienia sal i hal sportowych stosuje się odpowiednio zasady określone poniżej:
Sale i hale sportowe ZOS Hawajska i Arena Ursynów:
 w Wydarzeniach sportowych może uczestniczyć nie więcej niż 250 Uczestników
 w zajęciach sportowych w ZOS Hawajska może jednocześnie uczestniczyć 38 osób
(zgodnie z regulaminem obiektu),
 podczas zajęć sportowych w CTS mogą przy 1 stole przebywać 2 osoby,
 w zajęciach sportowych w Arenie Ursynów może jednocześnie uczestniczyć 45 osób
(zgodnie z regulaminem obiektu).
7. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u Uczestnika lub Trenera, Zarządca
taką osobę umieści w odizolowanym pomieszczeniu/miejscu (m.in. wyposażonym
w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) po czym zawiadomi odpowiednie
służby.
Zasady rezerwacji obiektów UCSiR:
1. Godziny udostępnienia obiektów UCSiR:
Arena Ursynów będzie udostępniana w godzinach:
 od poniedziałku do piątku: 8:00 – 22:30
 sobota/niedziela: 8:00 – 20:00
ZOS Hawajska będzie udostępniana w godzinach:
 od poniedziałku do piątku: 8:00 – 23:00/ Recepcja 10:00 - 22:00
 sobota/niedziela: 9:00 – 20:00/ Recepcja 9:00 - 19:00
2. Rezerwacja Obiektów sportowych dokonywana jest wyłącznie telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Rezerwacji Obiektów sportowych nie wymaga się od podmiotów, które korzystają z nich
na podstawie podpisanej umowy.
4. Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi lub za pośrednictwem przelewów
online.
5. Dzieci do lat 13 będą mogły korzystać z hali wyłącznie pod nadzorem rodzica lub
prawnego opiekuna, osobę taką wlicza się do ogólnej liczby korzystających.

Zasady bezpiecznego korzystania.
1. Zarządca obiektu nie udostępniania dla potrzeb Uczestników i Trenerów masek,
maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnej do wypełnienia obowiązku.
2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektów sportowych mają obowiązek
zakrywania ust i nosa, w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski,
maseczki albo przyłbicy. Obowiązek ten nie dotyczy Uczestników kiedy znajdują się na
wyznaczonym polu do gry danego Obiektu sportowego podczas Zajęć sportowych
i Wydarzeń sportowych, a także osób, które przebywają na otwartych terenach
i zachowują odległość od innych osób wynoszącą co najmniej 1,5 m.
3. Każdy Uczestnik i Trener przed wejściem do Obiektu sportowego, Wydarzenie sportowe
jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz własnego sprzętu sportowego, a przed
wyjściem – do dezynfekcji rąk.
4. Uczestnicy i Trener po zakończeniu zajęć lub Wydarzeniu sportowym są zobowiązani do
niezwłocznego opuszczenia Obiektu sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się
osób.
5. Uczestnicy i Trenerzy nie przestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie,
Regulaminie korzystania z danego Obiektu sportowego, wytycznych zawartych
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu
wydaleniu z Obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym
mowa w zdaniu poprzednim – Pracownik UCSiR zgłosi ten incydent Policji.
6. W przypadku Zajęć sportowych oraz Wydarzeń sportowych – za przestrzeganie zasad
oraz poinformowanie o nich Uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot
organizujący te zajęcia lub wydarzenie. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania
bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia Obiektu
sportowego danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia
epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji do końca 2020 r. na wszystkie Obiekty
sportowe m.st. Warszawy.
7. Każdy podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć lub Wydarzenia sportowego jest
zobowiązany poinformować swoich członków/ Uczestników i ich opiekunów/ Trenerów
o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć,
miejsc parkingowych, miejsc zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępnienia
i korzystania z danego obiektu.
8. Zarządca obiektu, a w przypadku Wydarzeń sportowych Organizator wydarzenia
sportowego jest zobowiązany do:
 weryfikacji liczby Uczestników,
 dezynfekcji szatni i węzła sanitarnego wykorzystywanych w ramach tego Wydarzenia
sportowego,
 zapewnienia Uczestnikom środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
 dezynfekcji wykorzystywanych w ramach tego Wydarzenia sportowego urządzeń
i sprzętu sportowego,

 zapewnienia 15 minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi
Uczestnikami lub ograniczenia w inny sposób kontaktu między tymi osobami,
9. Zarządca obiektu, a w przypadku zajęć sportowych Uczestnik/ Organizator jest
zobowiązany do:
 weryfikacji liczby Uczestników,
 dezynfekcji wykorzystywanych w ramach zajęć sportowych własnych urządzeń
i sprzętu sportowego,
 zapewnienia 15 minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi
Uczestnikami lub ograniczenia w inny sposób kontaktu między tymi osobami,
10. Zarządca obiektu nie udostępnia Uczestnikom, ani Trenerowi drobnego sprzętu
sportowego typu (piłki, rakietki i inne), z zastrzeżeniem zajęć prowadzonych przez
UCSiR.
11. W trakcie zajęć lub Wydarzenia sportowego, za zgodą Zarządcy obiektu, dozwolone jest
korzystanie z własnego sprzętu dedykowanego dyscyplinom, które zwyczajowo
odbywają się w obiektach zamkniętych (np. maty, mini trampoliny itp.). Zgoda zarządcy
obiektu, o której mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wydana po łącznym
spełnieniu następujących warunków:
 przed użyciem sprzęt zostanie zdezynfekowany odpowiednim
dezynfekującym Uczestników lub Trenera w obecności Pracownika,

środkiem

 użycie sprzętu nie spowoduje uszkodzenia elementów Obiektu sportowego,
12. Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów na pole gry oraz wszelkich
rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją.
13. Zarządca zobowiązuje Uczestników i Trenerów do zachowania bezpiecznej odległości
pomiędzy korzystającymi min. 1,5 m.
14. Wejście do obiektu jest możliwe na 5 min. przed obowiązującą rezerwacją.
15. Zarządca udostępni Uczestnikom i Trenerom wyznaczone węzły sanitarne WC.
16. Wymaga się, aby Uczestnicy i Trenerzy przychodzili na zarezerwowane zajęcia lub
Wydarzenie sportowe już przebrani w odpowiedni strój sportowy. Zmiana obuwia przed
wejściem na halę obowiązkowa.
17. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Regulamin Obiektu Arena Ursynów/ ZOS
Hawajska i zapisy w nim zawarte.
18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
19. Z dniem 8 sierpnia 2020 r. wchodzi w życie niniejszy Regulamin, którym uchyla się
Regulamin obowiązujący do dnia 29 maja 2020 r.

Dyrekcja UCSiR

