
Procedura organizacji zajęć sportowych na obiektach Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław
 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują  wytyczne

Ministrów właściwych ds. Sportu i Zdrowia
 

1. Organizatorem  zajęć  sportowych,  na  obiektach  MCS  Wrocław  jest  współpracujący  klub
sportowy lub trener, z którym została wcześniej zawarta umowa / dokonana rezerwacja.

2. Treningi/zajęcia sportowe oraz samodzielna rekreacja sportowa mogą być organizowane
na obiektach  sportowych,  których  pełna  lista  dostępna  jest  na  stronie  internetowej
www.mcs.wroc.pl.

3. Obiekty  otwarte  (m.in.  boiska,  bieżnie  pod  gołym  niebem)  będą  udostępniane
w następujących godzinach:
W dni powszednie:
10-14 h dla osób korzystających indywidualnie - do 14 osób oraz trenerzy / boisko lub 22
osoby oraz trenerzy / boisko pełnowymiarowe
14-15 h przerwa techniczna na dezynfekcje
15-20 h dla klubów zgodnie z harmonogramem wynajmów długoterminowych 
W weekendy (z wyłączeniem niektórych obiektów):
8-20 h dla korzystających indywidualnie - do 14 osób oraz trenerzy / boisko lub 22 osoby
oraz trenerzy / boisko pełnowymiarowe.
Uwaga – wybrane obiekty udostępniane będą w odrębnych godzinach – szczegóły w Liście
obiektów. 

4. Obiekty  zamknięte  (m.in.  hale  sportowe,  sale  sportowe)  będą  udostępniane  zgodnie
z harmonogramem rezerwacji.

5. Centrum Sportów Ekstremalnych będzie udostępniane na zasadach jak sprzed ogłoszenia
obostrzeń z zachowaniem wszystkich zaleceń bezpieczeństwa sanitarnego.

6. Do dyspozycji  korzystających  z  obiektów przekazane zostaną przenośne toalety,  bramki,
kosze, siatki na boiskach oraz inne sprzęty treningowe trwale związane z obiektem.

7. Trybuny, szatnie, prysznice i ławki rezerwowe na terenie obiektów nie będą udostępniane. 
8. W zajęciach grupowych na boiskach pełnowymiarowych może brać udział jednorazowo, na

wyznaczonym obiekcie maksymalnie 22 osób  oraz trenerzy.  
9. W obiektach zamkniętych równocześnie może ćwiczyć:

12 osób oraz trenerzy (w obiektach do 300 m2),
16 osób oraz trenerzy (w obiektach od 301 do 800 m2),
24 osoby oraz trenerzy (w obiektach od 801 do 1000 m2),
32 osoby oraz trenerzy (w obiektach powyżej 1000 m2).

10. Na obiektach sportowych nie może przebywać łącznie więcej niż 150 osób.
11. Za liczbę osób uczestniczących w zajęciach odpowiada trener. Należy w maksymalny sposób

ograniczyć kontakty uczestników zajęć i pracowników obsługi obiektu.
12. Na każdym obiekcie weryfikowana będzie liczba osób wchodzących.
13. Harmonogram  zajęć  zostaje  opracowany  w  porozumieniu  z  administratorem  obiektu

sportowego na podstawie wcześniej zawartej umowy. Rezerwacja obiektów dla klubów jest
obowiązkowa.

14. Za transport dzieci na zajęcia odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. 
15. MCS,  klub  lub  trener  organizujący  zajęcia  jest  zobowiązany  w  przejrzysty  sposób



poinformować  uczestników  i  ich  rodziców  o  trybie  organizacji  zajęć  ze  szczególnym
wskazaniem godzin i miejsc realizacji treningów, dróg przemieszczania, możliwości kontaktu
z trenerem  itp.  Na  obiektach,  w  widocznych  miejscach,  zostały  umieszczone  tablice
z obowiązującymi procedurami.

16. Trener  prowadzący  zajęcia  zobowiązany  jest  posiadać  aktualną  listę  uczestników  zajęć
do przedstawienia na każde wezwanie obsługi obiektu lub osoby wizytującej.

17. Zajęcia sportowe wraz z procedurami sanitarnymi trwają do 90 minut. W przypadku dużego
zainteresowania  zajęciami  przez  uczestników,  w  wyjątkowych  sytuacjach  związanych
z brakiem dostępności do obiektów sportowych, zajęcia można skrócić do min. 45 minut. 

18. MCS,  klub  lub  trener  organizujący  zajęcia  zapewnia  15  minutowe  odstępy  między
wchodzącymi i  wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych,  wydarzeń sportowych lub
korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza
kontakt między tymi osobami. 

19. Uczestnicy  zajęć  mają  zakaz  poruszania  się  w  pomieszczeniach  zamkniętych  obiektu
sportowego, z wyłączeniem toalet. Niektóre obiekty wyposażone zostały w WC mobilne.

20. Wszyscy uczestnicy do 18 roku życia obowiązani są posiadać aktualną zgodę rodziców na
udział  w  zajęciach  lub  samodzielnej  rekreacji  sportowej  w  okresie  zagrożenia
epidemicznego. W ramach klubu za pozyskanie zgód odpowiedzialny jest trener, który na
żądanie przekazuje ich kopie MCS.

21. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystający
z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc
i opuszczając obiekt. Dozowniki i środki do dezynfekcji zapewnia MCS lub kluby/rady osiedla
wskazane  przez  MCS  do  opieki  nad  obiektem.  Pomimo  zapewnienia  środków
dezynfekcyjnych, MCS nie może zagwarantować, że w 100% zabezpieczą one korzystających
z obiektów, dlatego sugeruje się samodyscyplinę w zachowaniu szczególnych  zasad higieny.

22. W  trakcie  zajęć,  zawodnikom  i  trenerom,  zaleca  się  zachowanie  dystansu  społecznego
tak często jak jest to możliwe, uwzględniając specyfikę danej dyscypliny sportowej.

23. Zawodnicy  i  trenerzy  przybywają  na  zajęcia  w  stroju  sportowym.  Nie  ma  możliwości
korzystania z szatni depozytowej lub przebieralni.

24. W razie podejrzenia infekcji należy zgłosić się do odpowiedniego organu oraz niezwłocznie
powiadomić klub oraz MCS.

25. Pracownik MCS, rady osiedla, klubu lub trener mają prawo zwracania uwagi i wydawania
poleceń osobom przebywającym na terenie boiska/stadionu.

26. Odpowiednio  -  podmiot  uprawniony  do  udostępniania  obiektu/organizator  wydarzenia
sportowego/organizator  zajęć  sportowych,  ponosi  odpowiedzialność  za  realizację
niniejszego regulaminu.

27. Nieprzestrzeganie  powyższych  zasad  skutkować  będzie  natychmiastowym  usunięciem
z obiektu i skasowaniem wszystkich rezerwacji do końca roku 2020 oraz powiadomieniem
odpowiednich służb. 

Dyrekcja MCS Wrocław


