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ZARZĄDZENIE NR 8-2020
dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gniewie

z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii,

a dotyczących obiektów sportowych będących w pełnomocnictwie ośrodka
          

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U.
z dn. 2 maja 2020 r., poz. 792) oraz na podstawie § 8 rozdziału III Statutu Gminnego Ośrodka
Sportu w Gniewie (załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/94/03 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 
4 grudnia 2003 r.) i w związku z Uchwałą nr XXXIV/255/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia
26  kwietnia  2017  r.  w  sprawie  zmiany  Statutu  Gminnego  Ośrodka  Sportu  w  Gniewie
- zarządzam, co następuje:

§1
1. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie udostępnia od dnia 4 maja 2020 r.

część obiektów sportowych do działalności sportowej (ujętej w Polskiej klasyfikacji
Działalności  w  dziale  93.0  w  grupie  93.1)  i  rekreacyjnej  w  zakresie  transportu
rekreacyjnego  oraz  wypożyczania  sprzętu  rekreacyjnego  stanowiącego  integralną
część  obiektu  rekreacyjnego  (ujętej  w  Polskiej  klasyfikacji  Działalności  
w dziale 93.0 w grupie 93.29.Z) prowadzonej na:

 dozorowanych boiskach sportowych (ligowych), dwóch boiskach skrajnych do
piłki  siatkowej  plażowej  i  otwartym  skateparku,  a  wchodzących  w  skład
kompleksu   sportowego  usytuowanego  przy  budynku  hali  widowiskowo-
sportowej w Gniewie na ulicy Kusocińskiego 10,

 dozorowanym boisku Orlik w Gniewie na ulicy 27-go Stycznia 19.
2. Na boiskach piłkarskich (w tym na boisku Orlik,  które jest  traktowane jako jeden

obiekt - zgodnie z §8 ust. 1 pkt. 2 lit. b) w/w rozporządzenia), boiskach do gry w piłkę
plażową i otwartym skateparku może przebywać, w tym samym czasie: 

 dla szkółek (w tym klubów) nie więcej niż 6 osób i 1 trener, z wyłączeniem
obsługi obiektu – tj.: pracownika GOSiR,

 dla innych podmiotów (osób) nie więcej niż 6 osób, z wyłączeniem obsługi
obiektu – tj.: pracownika GOSiR.

3. Na korcie tenisowym wchodzącym w skład Orlika może przebywać, w tym samym
czasie (gdy boisko z trawy sztucznej jest całkowicie wyłączone z użytkowania): 

 dla szkółek tenisowych (w tym klubów) nie więcej niż 4 osoby i 1 trener,  
z wyłączeniem obsługi obiektu – tj.: pracownika GOSiR,

 dla innych podmiotów (osób) nie więcej niż 4 osoby, z wyłączeniem obsługi
obiektu – tj.: pracownika GOSiR.

                                                           §1a
1. Obiekty, o których mowa w §1 niniejszego zarządzenia, są dostępne:



 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 20:00 - na boiskach zielonych
A i B w Gniewie, 

 na boisku Orlik w Gniewie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00
do 21:00, w każdą sobotę w godzinach od 14:00 do 19:00,

 po dostarczeniu (przed rozpoczęciem zajęć do pracownika dozorującego dany
obiekt  w  imieniu  GOSiR)  listy  uczestników  -  wg   załącznik  nr  1  do
niniejszego zarządzenia i samej ich weryfikacji .

 wcześniejszej  telefonicznej  lub  internetowej  rezerwacji  u  zarządzającego  
(tj. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gniewie - GOSiR) terminu  
i  godzin  swoich  zajęć  –  w  tej  sprawie  prosimy  o  kontakt  na  
e-mail: animator@gosirgniew.pl, tel. 601 429 790,

2. GOSiR zastrzega sobie prawo do: 
 zmiany dni i godzin dostępności obiektów,
 odmowy terminów rezerwacji – z innych ważnych przyczyn,
 odmowy dostępu do obiektu w sytuacji naruszenia zawartych w zarządzeniu  

zasad i do zawiadomienia Policji o łamaniu zasad bezpieczeństwa.
3. Pozostałe  obiekty  sportowo-rekreacyjne  typu  boiska  wiejskie,  place  zabaw  

i siłownie zielone pozostają nadal zamknięte do odwołania.

                                                                       §2
W przypadkach i na obiektach, o których mowa w §1 niniejszego zarządzenia:

1. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu - jakim jest Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Gniewie:

 weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu,
 wyłącza  osobom korzystającym z obiektu  możliwości  korzystania  z  szatni  

i węzła sanitarnego (poza toaletą),
 zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji

rąk i sprzętu sportowego,
 dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie

korzystających,
 zapewnia  15-minutowe  odstępy  pomiędzy  wchodzącymi  i  wychodzącymi

grupami  korzystających  lub  w  inny  sposób  ogranicza  kontakt  pomiędzy
grupami korzystających, co oznacza, że szkółki piłkarskie (w tym kluby) oraz
inne podmioty (osoby) chcące korzystać z obiektów muszą przestrzegać w/w
zasad,  których naruszenie będzie skutkowało odmową dostępu do obiektu,  
a w sytuacji  trudnej (zagrażającej bezpieczeństwu) zawiadomieniem Policji  
o łamaniu zasad bezpieczeństwa,

2. osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc
i opuszczając obiekt,

3. jeśli  osobisty  sprzęt  treningowy  szkółek  piłkarskich  (w  tym klubów)  znajduje  się
obecnie  w  obiekcie  hali  widowiskowo-sportowej,  ze  względów  bezpieczeństwa
sanitarnego  przed  pierwszymi  zajęciami  treningowymi  należy  go  pobrać  -  
z jednoczesnym zastrzeżeniem, że nie można ponownie oddać go do przechowania na
terenie ośrodka.

                                                                               §3
1. Osoby korzystające z obiektów sportowych zobowiązuje się również do:

 zachowanie dystansu społecznego,
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 zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast
przebywając - np. na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),

 korzystania z osobistego sprzętu treningowego i dezynfekcji po każdym użyciu
– nie  będzie  możliwości  wypożyczenia  tzw.  ruchomego (drobnego) sprzętu
sportowego  należącego do GOSiR,

 wcześniejszej rezerwacji obiektu – osoba rezerwująca jest odpowiedzialna za
zdarzenia  zaistniałe  podczas  korzystania  z  obiektu  oraz  za  zobowiązanie
pozostałych korzystających do przestrzegania zasad – określonych dla danego
obiektu,

 obowiązuje nakaz stosowania się do poleceń porządkowych – pracowników
GOSiR,

 nie ma możliwości przebywania na obiekcie osób w wieku do 13 lat bez opieki
osoby  dorosłej  –  w  przypadku,  gdy  rodzic/opiekun  dziecka  do  lat  13  nie
korzysta z obiektu, pozostaje poza obiektem sportowym (umożliwia to innym
osobom wstęp np. na boisko). 

2. Pracowników  GOSiR  dozorujących  obiekty  sportowe  zobowiązuje  się  do
rygorystycznego przestrzegania i wymagania w/w zasad.

                                                                         §4
                          Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


