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Na podstawie § 6,pkt10,ust.2  

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. 

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

wystąpienie stanu epidemii (Dz.U. 2020,poz.964) 

 

wprowadza się następujące zasady korzystania z  

Siłowni: 

1) korzystający zobowiązani są zasłaniania twarzy od momentu wejścia do hali do 

momentu dotarcia do siłowni oraz po jego opuszczeniu; 

2) z obiektu może korzystać jednocześnie max 10 osób, max po 5 w każdej części;  

3) korzystających z siłowni obowiązuje przed wejściem  weryfikacja; 

4) informacji o ilości aktualnie ćwiczących można zasięgnąć :  

a) telefonicznie – 61 29 36496 (08:00 – 15:00) oraz 61 29 36498 (po 15:00 

oraz w weekendy) 

5) korzystający wchodzą i wychodzą z obiektu wyznaczonym przez 

zarządzającego wejściem: 

a) wejście B ( od strony Orlika) w godz. 8:00 – 14.00 

b) wejście A (od strony szkoły podstawowej) w godz. 15.00 – 21.00 

6) zarządzający nie udostępnia korzystającym szatni, pozostawiając do dyspozycji 

tylko WC  

7) przed wejściem do siłowni oraz po jej opuszczeniu, korzystających obowiązuje  

dezynfekcja rąk; 

8) w obu pomieszczeniach siłowni korzystający zobowiązani są do dezynfekcji 

urządzeń, których zamierzają używać; 

9) z urządzeń nie oddzielonych od siebie ekranem pleksowym można 

korzystać z zachowaniem dystansu min 1,5m lub używania co drugiej 

maszyny w tym samym momencie 
10) zarządzający dokona dezynfekcji urządzeń w przerwie technicznej w 

godz. 14.00- 15.00 oraz w godz. 21.30 – 22.00 w dni powszednie; w soboty w 

godz. 18.00-19.00 

11) zarządca udostępnia korzystającym szafki na odzież w korytarzu siłowni 

które należy zdezynfekować przed i po ich użyciu płynem udostępnionym przez 

zarządzającego;  

12) siłownia jest  czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 21.00, 

w soboty od 12.00 do 18.00 

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

zostaje wyłączony z użytku dla korzystających 

 


