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REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW 
TENISOWYCH W CZASIE TRWANIA PANDEMII 

COVID-19 

Szanowni Państwo,
W związku z otwarciem obiektów tenisowych w II etapie przywracania aktywności sportowej
w Polsce, przedstawiamy procedury obowiązujące podczas pandemii COVID-19 dla graczy

amatorów oraz grup dziecięcych korzystających z kortów tenisowych Centrum Sportu i
Kultury w Garwolinie przy ul. Sportowej 34 .

Przed rozpoczęciem gry należy pobrać osobiście kłucz do kortu w kasie /parter pływalni f 
i zwrócić go osobiście po zakończeniu gry.

Dla graczy - amatorów
1. Obowiązkowe jest przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym.
2. Niekorzystanie z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte).
3. Obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast
przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy.
4. Obowiązuje limit czterech osób na kort.
5. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk (np.: co 15 min.) - obowiązkowe przy
wejściu na obiekt i po zakończeniu gry.
6. Piłki powinny być przyporządkowane tylko do danego kortu.
7. Konieczna jest rezygnacja z procedury "podawania sobie ręki" po grze. MOŻ11ają zastąpić
np. skinieniem głową.
8. Zalecany jest l S-minutowy bufor czasowy między zakończeniem gry, a użyciem kortu
przez kolejnych graczy.
9. Po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu
(niegromadzenie się).

Zajęcia grupowe - grupy dziecięce.
1. Zajęcia dla 4-osobowych grup dziecięcych, Na korcie może brać udział w treningu
maksymalnie czwórka dzieci plus jeden trener (nie na połowie, tylko na obu stronach kortu).
2. Obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym.
3. Niekorzystania z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte)
4. Obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast
prżebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy
5. Piłki zbiera tylko trener tubą z zachowaniem zasad używania tuby.
6. Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci - ze względu na
konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie.
7. Pozostałe zapisy regulaminu korzystania z kortów tenisowych pozostają bez zmian
8. Zalecany jest l S-minutowy bufor czasowy między zakończeniem gry a użyciem kortu
przez kolejnych graczy.

Prosimy o logikę w postępowaniu i bezdyskusyjną akceptację wytycznych pracowników
obiekhl: Mamy nadzieję, że p~zestrzegallie ~tyczl~~ch prz~czy.ni się do szybkiego pr:~ia
do kolejnego etapu odmrażania procedur w tej chwili obowiązujących, /' //J 
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