Regulamin korzystania z hal sportowych, Centrum Tenisa Stołowego UCSiR
w okresie epidemii koronawirusa COVID 19.

Obowiązuje od dnia 31 stycznia 2022 roku.

Postanowienia ogólne:
W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wraz z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zasady
korzystania z hal UCSiR.

Postanowienia ogólne:
1.

Dopuszcza się korzystanie z hal sportowych oraz Centrum Tenisa Stołowego UCSiR w celu prowadzenia działalności związanej ze sportem,
rozrywkowej i rekreacyjnej polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego
po spełnieniu łącznie następujących warunków:
a) w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z
26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej,
reprezentacji paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, zawodników
przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, dzieci i młodzieży uczestniczącej
we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.
b) uczestników przy zachowaniu liczby osób nie większej niż 30% obłożenia danego obiektu ( nie dotyczy wymienionych w pkt. 1a ),
c) widzów nie więcej niż 30% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie.

2.

Pojęcie sportu zawodowego w rozumieniu wyjątku oznacza zgodnie z przywołanym rozporządzeniem Komisji Europejskiej uprawianie
sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym
a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty
uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca.

3.

Okoliczności, o których mowa w pkt 2 niniejszego regulaminu, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie
lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub
paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu
kontynentalnym należącą do takiej federacji albo polski związek sportowy albo Polski Komitet Olimpijski albo Polski Komitet Paraolimpijski.

4.

Do ustanowionych limitów liczby osób, o których mowa w pkt. 1 b), c) niniejszego regulaminu, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko
COVID-19, pod warunkiem dobrowolnego okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia
o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania,
weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19
(unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19”.

Słownik :

• Trener – należy przez to rozumieć wyłącznie trenera lub instruktora sportu prowadzącego zajęcia,
• Uczestnik – należy przez to rozumieć każdą osobę, przebywającą na Obiekcie sportowym nie będącą Trenerem lub Pracownikiem,
• Pracownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną wykonującą w imieniu właściwego zarządcy Obiektu sportowego czynności związane
z udostępnieniem Obiektu sportowego,

Zasady rezerwacji obiektów UCSiR:
Podstawową jednostką czasu, 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.
1. Godziny udostępnienia obiektów UCSiR:
Arena Ursynów:

• poniedziałek - piątek: 7.30-22.30
• sobota - niedziela: 8.00-20.00
ZOS Hawajska:
HALA :

• poniedziałek – piątek: 8.00-23.00
• sobota - niedziela: 9.00-20.00
CTS:

• poniedziałek – piątek: 10.00-23.00
• sobota - niedziela: 9.00-20.00
2. Zawiesza się do odwołania realizację Programu Spartakus w halach Arena Ursynów, Hawajska oraz CTS.
3. Dzieci do lat 13 będą mogły korzystać z hali wyłącznie pod nadzorem rodzica lub prawnego opiekuna.

Zasady bezpiecznego korzystania:
1. Zarządca obiektu nie udostępniania dla potrzeb Uczestników i Trenerów maseczek ochronnych, niezbędnych do wypełnienia obowiązku

zakrywania ust i nosa.
2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektów sportowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa, przy użyciu maseczki ochronnej.

Obowiązek ten nie dotyczy Uczestników kiedy znajdują się na wyznaczonym polu do gry danego Obiektu sportowego, podczas Zajęć
sportowych i Wydarzeń sportowych.
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. W holach obiektu mogą przebywać jedynie osoby oczekujące na rozpoczęcie zajęć oraz wychodzące z zajęć. Pozostałe osoby, w tym rodzice

oczekujący na dzieci proszeni są o oczekiwanie przed obiektem.
5. Każdy Uczestnik i Trener przed wejściem do Obiektu sportowego, jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz własnego sprzętu sportowego,

a przed wyjściem - do dezynfekcji rąk.
6. Uczestnicy i Trener po zakończeniu zajęć lub Wydarzeniu sportowym są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia Obiektu sportowego

w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
7. Za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich swoich członków/uczestników i ich opiekunów/trenerów odpowiada podmiot

organizujący te zajęcia. 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 2021 r. na wszystkie Obiekty sportowe m.st. Warszawy.
8. Każdy podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć 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 hal sportowych oraz CTS.
9. Zarządca obiektu, a w przypadku Wydarzeń sportowych - ich Organizator jest zobowiązany do:

•

weryfikacji liczby Uczestników, oraz Widzów,

•

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,

10.Zarządca obiektu nie udostępnia Uczestnikom, ani Trenerowi drobnego sprzętu sportowego typu (piłki, rakietki i inne).
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 środkiem dezynfekującym Uczestników lub Trenera w obecności Pracownika,

•

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.Wejście do obiektu jest możliwe na 5 min. przed obowiązującą rezerwacją.
14.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 i salę obowiązkowa.
15.Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Regulamin Obiektu Arena Ursynów/ ZOS Hawajska i zapisy w nim zawarte.
16. 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.
17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021

roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wraz z późniejszymi
zmianami.

Dyrekcja UCSiR

