
Regulamin korzystania z obiektów sportowych 

Ząbkowickiego Centrum Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. 

od dnia 04 maja 2020 r.  

z OGRANICZENIAMI 
1. Stadion miejski jest czyny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12:00 – 20:00.  

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych stadion jest nieczynny. 

2. Boisko Orlik 2012 przy stadionie miejskim jest czynne od poniedziałku do niedzieli  

w godzinach 12:00 – 20:00. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych Boisko 

Orlik 2012 jest nieczynne. 

3. Obiekty sportowe udostępniane są grupom uczestników (z ustalonym limitem) wyłącznie po 

wcześniejszej rezerwacji na czas nie dłuższy niż 2 godziny zegarowe.  

4. Rezerwacje przyjmowane są w godzinach 12:00 – 19:00 po kontakcie telefonicznym  

z obsługą (tel. 793 444 408 lub 722 166 895). 

5. Grafik rezerwacji będzie  udostępniany na stronie internetowej www.centrumsportu.com.pl 

oraz na FB www.facebook.com/zabkowickiecentrumsportu    

6. Limity użytkowników:  

a) Korty tenisowe: 4 użytkowników na 1 kort 

b) Skate park: 6 użytkowników  

c) Obiekt Orlik 2012: 6 użytkowników  

d) Płyta boiska trawiastego: 6 osób 

7. Wszystkich użytkowników obowiązują bezwzględnie zasady:  

 zachowanie dystansu społecznego, 

 obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, 

natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy), 

 ograniczona liczba osób (punkt nr 6 regulaminu), 

 weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt), 

 brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC), 

 dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie, 

 obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt, 

 korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu. 

8. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z obiektów sportowych poza godzinami otwarcia. 

Wejście poza wyznaczonymi godzinami będzie uznawane jako wtargnięcie na obiekty bez 

pozwolenia.  

9. Osoby poniżej 13 roku życia mogą korzystać z obiektów wyłącznie pod opieką osób 

pełnoletnich. 

10. Każda osoba korzystająca z obiektów sportowych robi to na własną odpowiedzialność. 

Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki powstałe w trakcie 

korzystania z obiektów. 

11. Regulamin korzystania z obiektów sportowych Ząbkowickiego Centrum Sportu i Rekreacji 

spółka z o.o. z OGRANICZENIAMI obwiązuje od dnia 04 maja 2020 r. do odwołania. 

http://www.centrumsportu.com.pl/
http://www.facebook.com/zabkowickiecentrumsportu

