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1. Podział na stałe grupy treningowe składające się z maksymalnie 6 osób, bez możliwości zamiany na inną grupę.

2. Przed zajęciami mierzymy temperaturę w domu. W przypadku gorszego samopoczucia lub podwyższonej 
temperatury (powyżej 37 stopni) nie przychodzimy na trening.

3. Dzieci poniżej 13 roku życia przybywają na zajęcia pod opieką opiekuna.

4. Zawodnik pojawia się nie wcześniej niż 5 min przed treningiem. Zaraz po treningu opuszcza teren obiektu, tak żeby 
zawodnicy z dwóch grup nie mieli ze sobą kontaktu.

5. Zawodnik przybywa na trening obowiązkowo w masce. W trakcie treningu zdejmuje ją, ale po zajęciach, 
obowiązkowo po zdezynfekowaniu rąk, zakłada na twarz.

6. Na boisku może przebywać maksymalnie w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener korzystający z tego 
boiska, z wyłączeniem ich obsługi.

7. W trakcie trwania treningu, opiekunowie nie mogą wchodzić  i przebywać na terenie obiektu. Dziecko zostawiane 
jest i odbierane przy bramie.

8. Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).

9. Organizacja treningu:

-dezynfekcja rąk przed i po treningu (stolik z płynem przy wejściu na boisko),

-zawodnicy witają się ze sobą i z trenerem tylko słownie w odległości minimum 2 metrów,

-po przywitaniu zawodnik kierowany jest do jednego z sześciu wydzielonych sektorów treningowych,

-w każdym sektorze może być maksymalnie 1 zawodnik

-w czasie treningu zawodnik nie może opuszczać swojego sektora,

-każdy z zawodników przywozi wodę ze sobą i trzyma ją w swoim polu treningowym,

-po treningu dziękujemy i pozdrawiamy się tylko słownie.

10.  Obowiązuje  15-minutowy  bufor  czasowy  między  zakończeniem  treningu/gry  a  użyciem  orlika/boiska  przez
kolejnych zawodników, który powinien zostać wykorzystany na dezynfekcję ławek, sprzętu i bezkontaktową wymianę
zawodników

11. Zmiany niniejszego regulaminu uchwala Zarząd Klubu z własnej inicjatywy lub na wniosek trenerów.

12. Informacje o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości zawodników i rodziców poprzez zamieszczenie
na stronie internetowej www.askielczow.pl

13. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Klubu.

14. Rzeczy nie ujęte w niniejszym regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.

Oświadczam, że zapoznałam/em się i zobowiązuję się przestrzegać Regulamin Treningów w czasie epidemii Klubu
Sportowego ,,Akademia Sportu Kiełczów”.

.........................…                                                                                                                .............................................

(miejscowość i data)                                                                                                                   (podpis opiekuna)


