ZASADY KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI „GOCZUŚ”
W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU W STANIE EPIDEMII
1. Osobami upoważnionymi do korzystania z krytej pływalni „Goczuś” zarządzanego przez Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju, zwanego dalej GOSiR-em, są klienci, którzy dokonali zakupu
biletu, karnetu lub podmioty, które mają podpisaną umową oraz grupy zorganizowane.
2. Zakazuje się korzystania z krytej pływalni „Goczuś” osobom z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, w
szczególności infekcji górnych dróg oddechowych, złego samopoczucia lub podwyższonej temperatury
ciała.
3. Wewnątrz obiektów GOSiR-u obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Na czas pływania osłonę należy
pozostawić w szatni.
4. Z usług krytej pływalni „Goczuś” może korzystać jednocześnie 48 osób. Limit ten nie dotyczy pracowników
GOSiR-u, instruktorów/trenerów prowadzących zajęcia nauki pływania, aqua aeroiku oraz opiekunów grup
niewchodzących do wody.
5. W nieckach basenowych obowiązuje zasada:
a) basen sportowy – maksymalnie po 4 osoby na tor,
b) basen rekreacyjny część treningowa – maksymalnie 12 osób,
c) basen rekreacyjny część nieregularna – maksymalnie 6 osób,
d) jacuzzi – maksymalnie 4 osoby lub rodzina.
6. Po wejściu do wewnątrz obiektu GOSiR-u obowiązuje dezynfekcja rąk.
7. Bezpośrednio przed kasą/szatnią zewnętrzną może znajdować się jedna osoba lub rodzina. Wszystkich
użytkowników obowiązuje zachowanie 2-metrowego dystansu społecznego na terenie całej krytej pływalni
„Goczuś” oraz wszystkich obiektów GOSiR-u.
8. Przed wejściem do strefy mokrej obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na czyste i dostosowane do
użytkowania w pływalni.
9. Obowiązuje staranna kąpiel oraz umycie całego ciała przed wejściem do hali basenowej.
10. Pobyt na terenie krytej pływalni „Goczuś” należy ograniczać do pływania i czynności z tym związanych
(przebranie się, umycie ciała, itp.). Zakazuje się bezcelowego przedłużania pobytu w pomieszczeniach
obiektu.
11. W łaźniach i szatniach basenowych może maksymalnie przebywać po 5 osób przy jednoczesnym
zachowaniu dystansu społecznego (za wyjątkiem rodziny).
12. Wszyscy użytkownicy krytej pływalni zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny – przed
rozpoczęciem korzystania z krytej pływalni „Goczuś” obowiązuje staranna kąpiel oraz umycie ciała pod
natryskiem przy użyciu środka myjącego.
13. Miejsca w holu głównym, galeria oraz inne miejsca siedzące są wyłączone z użytkowania.
14. Podmioty, które korzystają z krytej pływalni „Goczuś” będą mogły prowadzić zajęcia pod warunkiem
dostosowania się do obostrzeń związanych z wytycznymi dla funkcjonowania krytej pływalni „Goczuś” w
stanie epidemii.
15. Obowiązuje zakaz prowadzenia nauki pływania (również indywidualnej), aqua aerobik i innych zajęć
grupowych bez zgody Kierownika GOSiR-u.
16. Organizator zajęć ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób biorących w nich udział.
Zobowiązany jest do informowania uczestników o trybie organizacji zajęć oraz niniejszych zasad.
17. GOSiR wyznaczył w strefie otwartej ciągi komunikacyjne wejście/wyjście dla użytkowników, służące
bezpieczeństwu i zachowaniu 2-metrowych dystansów społecznych.
18. Na terenie wszystkich obiektów administrowanych przez GOSiR, t.j. kryta pływalnia, hala sportowa,
kompleks sportowy „Moje Boisko – Orlik 2012” obowiązuje zasada zachowania czystości, porządku oraz
wykonywania poleceń pracowników GOSiR-u.
19. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszych zasad. Informacja o
obowiązujących zasadach zamieszczona jest na tablicach informacyjnych na terenie obiektów GOSiR-u w
serwisie internetowym www.gosir.goczalkowicezdroj.pl

W trosce o zdrowie wszystkich użytkowników, GOSiR prowadzi regularną dezynfekcję powierzchni
dotykowych, t.j. kluczyków, klamek, drzwi, szafek, poręczy, włączników światła, kurków baterii,
suszarek, powierzchni sanitarnych i wokół basenów.

Dbajmy wzajemnie o siebie i nasze zdrowie.

