
Gmina Pniewy 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 

62-045 Pniewy, ul. Wolności 20, e-mail: rezerwacja@osirpniewy.pl, www.osirpniewy.pl 

                                                   tel. 612936496, tel. 612936499        
                   

 

 

Na podstawie § 8,pkt1,ust.2,lit.b) 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie 

stanu epidemii (Dz.U. 2020,poz.878) 

wprowadza się następujące zasady korzystania z  

Hali sportowo-widowiskowej: 
 

1) korzystający zobowiązani są zasłaniania twarzy do momentu dotarcia do 

obiektu oraz po jego opuszczeniu; 

2) z obiektu może korzystać jednocześnie max 32 osób, a w przypadku klubów 

sportowych dodatkowo 3 trenerów;  

3) korzystających z obiektu obowiązuje przed wejściem na obiekt weryfikacja 

ilościowa   u zarządcy dokonana przez opiekuna grupy, który dopilnowuje 

sprawnego wejścia i wyjścia z obiektu; 

4) rezerwacji obiektu można dokonywać:  

a) telefonicznie – 61 29 36496 (08:00 – 15:00) oraz 61 29 36499 (po 15:00 

oraz w weekendy) 

b) mailowo: rezerwacja@osirpniewy.lh.pl  

5) korzystający wchodzą i wychodzą z obiektu wyznaczonym przez 

zarządzającego wejściem 

6) zarządzający nie udostępnia korzystającym szatni, pozostawiając do dyspozycji 

tylko WC w holu B hali sportowo-widowiskowej 

7) przed wejściem na obiekt oraz po jego opuszczeniu, korzystających obowiązuje  

dezynfekcja rąk; 

8) zarządzający dokona dezynfekcji urządzeń po opuszczeniu obiektu przez 

korzystających 

9) zarządca nie udostępnia żadnego sprzętu  treningowego, pozostawiając to w 

gestii korzystających; 

10) obiekt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 22.00, w 

soboty i niedziele od 13.00 do 19.00 

11) wewnętrzny parking przy hali sportowo-widowiskowej od strony ul. Krótkiej 

zostaje wyłączony z użytku dla korzystających 
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Na podstawie § 8,pkt1,ust.2,lit.b) 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie 

stanu epidemii (Dz.U. 2020,poz.878) 

 

wprowadza się następujące zasady korzystania z  

Sali gimnastycznej dużej: 
 

1) korzystający zobowiązani są zasłaniania twarzy do momentu dotarcia do 

obiektu oraz po jego opuszczeniu; 

2) z obiektu może korzystać jednocześnie max 16 osób, a w przypadku klubów 

sportowych dodatkowo 2 trenerów;  

3) korzystających z obiektu obowiązuje przed wejściem na boisko weryfikacja 

ilościowa   u zarządcy dokonana przez opiekuna grupy, który dopilnowuje 

sprawnego wejścia i wyjścia z boiska; 

4) rezerwacji boiska można dokonywać:  

a) telefonicznie – 61 29 36496 (08:00 – 15:00) oraz 61 29 36499 (po 15:00 

oraz w weekendy) 

b) mailowo: rezerwacja@osirpniewy.lh.pl  

5) korzystający wchodzą i wychodzą z obiektu wyznaczonym przez 

zarządzającego wejściem 

6) zarządzający nie udostępnia korzystającym szatni, pozostawiając do dyspozycji 

tylko WC  

7) przed wejściem na obiekt oraz po jego opuszczeniu, korzystających obowiązuje  

dezynfekcja rąk; 

8) zarządzający dokona dezynfekcji urządzeń po opuszczeniu obiektu przez 

korzystających 

9) zarządca nie udostępnia żadnego sprzętu  treningowego, pozostawiając to w 

gestii korzystających; 

10) obiekt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 22.00, w 

soboty i niedziele od 13.00 do 19.00 

11) wewnętrzny parking przy hali sportowo-widowiskowej od strony ul. Krótkiej 

zostaje wyłączony z użytku dla korzystających 
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Na podstawie § 8,pkt1,ust.2,lit.b) 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie 

stanu epidemii (Dz.U. 2020,poz.878) 

 

wprowadza się następujące zasady korzystania z  

Sali gimnastycznej małej: 
 

1) korzystający zobowiązani są zasłaniania twarzy do momentu dotarcia do 

obiektu oraz po jego opuszczeniu; 

2) z obiektu może korzystać jednocześnie max 12 osób, a w przypadku klubów 

sportowych dodatkowo 1 trener;  

3) korzystających z obiektu obowiązuje przed wejściem na boisko weryfikacja 

ilościowa   u zarządcy dokonana przez opiekuna grupy, który dopilnowuje 

sprawnego wejścia i wyjścia z obiektu; 

4) rezerwacji boiska można dokonywać:  

a) telefonicznie – 61 29 36496 (08:00 – 15:00) oraz 61 29 36499 (po 15:00 

oraz w weekendy) 

b) mailowo: rezerwacja@osirpniewy.lh.pl  

5) korzystający wchodzą i wychodzą z obiektu wyznaczonym przez 

zarządzającego wejściem 

6) zarządzający nie udostępnia korzystającym szatni, pozostawiając do dyspozycji 

tylko WC  

7) przed wejściem na obiekt oraz po jego opuszczeniu, korzystających obowiązuje  

dezynfekcja rąk; 

8) zarządzający dokona dezynfekcji urządzeń po opuszczeniu obiektu przez 

korzystających 

9) zarządca nie udostępnia żadnego sprzętu  treningowego, pozostawiając to w 

gestii korzystających; 

10) obiekt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 22.00, w 

soboty i niedziele od 13.00 do 19.00 

11) wewnętrzny parking przy hali sportowo-widowiskowej od strony ul. Krótkiej 

zostaje wyłączony z użytku dla korzystających 
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Na podstawie § 8,pkt1,ust.2,lit.b) 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie 

stanu epidemii (Dz.U. 2020,poz.878) 

 

wprowadza się następujące zasady korzystania z  

Salki korekcyjnej: 
 

1) korzystający zobowiązani są zasłaniania twarzy do momentu dotarcia do 

obiektu oraz po jego opuszczeniu; 

2) z obiektu może korzystać jednocześnie max 10 osób, a w przypadku klubów 

sportowych dodatkowo 1 trener;  

3) korzystających z obiektu obowiązuje przed wejściem na boisko weryfikacja 

ilościowa   u zarządcy dokonana przez opiekuna grupy, który dopilnowuje 

sprawnego wejścia i wyjścia z obiektu; 

4) rezerwacji boiska można dokonywać:  

a) telefonicznie – 61 29 36496 (08:00 – 15:00) oraz 61 29 36499 (po 15:00 

oraz w weekendy) 

b) mailowo: rezerwacja@osirpniewy.lh.pl  

5) korzystający wchodzą i wychodzą z obiektu wyznaczonym przez 

zarządzającego wejściem 

6) zarządzający nie udostępnia korzystającym szatni, pozostawiając do dyspozycji 

tylko WC  

7) przed wejściem na obiekt oraz po jego opuszczeniu, korzystających obowiązuje  

dezynfekcja rąk; 

8) zarządzający dokona dezynfekcji urządzeń po opuszczeniu obiektu przez 

korzystających 

9) zarządca nie udostępnia żadnego sprzętu  treningowego, pozostawiając to w 

gestii korzystających; 

10) obiekt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 22.00, w 

soboty i niedziele od 13.00 do 19.00 

11) wewnętrzny parking przy hali sportowo-widowiskowej od strony ul. Krótkiej 

zostaje wyłączony z użytku dla korzystających 
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