
Drodzy użytkownicy Stadionu Miejskiego w Wolsztynie,  

po dłuższej przerwie od 5 maja 2020 roku otwieramy dla Was nasz obiekt. Jednak z uwagi na zaistniałą sytuację, a także rekomendacje Ministerstwa Sportu, 

zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia zasad bezpieczeństwa i ograniczeń, zarówno dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, jak i dla 

Was, naszych klientów. Będą one obowiązywać do odwołania.  

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wytycznymi oraz ich stosowanie. W tym trudnym czasie będziemy zmuszeni do weryfikacji ich respektowania, a w skrajnych 

przypadkach do żądania opuszczenia obiektu przez osoby, które nie przestrzegają zaleceń. Pamiętajcie, że trzymanie się zasad ma na celu powstrzymanie 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Bardzo dziękujemy za zrozumienie i uszanowanie wytycznych.  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie. 

1. Na jednym korcie i ściance tenisowej mogą znajdować się maksymalnie 4 osoby. Obowiązuje zakaz prowadzenia zajęć grupowych powyżej 4 osób.  

2. Obowiązuje bezwzględny nakaz dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt, a także przed i po skorzystaniu z ogólnodostępnej infrastruktury, tj. siatek i 

szczotek do pielęgnacji kortów, węża do podlewania kortów. Rekomendowane jest także systematyczne odkażanie rąk.  

3. Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego. Wyjątek stanowią toalety przy recepcji stadionu.  

4. Obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania twarzy do momentu wejścia na konkretny kort, w tym również w toalecie i recepcji. Dla przebywających na korcie nie ma 

obowiązku zakrywania twarzy.  

5. Skrócone o 15 minut zostają wszystkie rezerwacje, aby umożliwić wymianę graczy na korcie bez ryzyka mijania się. Następni gracze mogą wejść na kort dopiero w 

momencie opuszczenia go przez poprzedników. W efekcie rezerwacje zamiast 60 minut będą trwały 45 minut, zamiast 90 minut 75 minut, itd.  

6. Rekomendowane są płatności kartą.  

7. Płatności za rezerwację dokonuje w imieniu wszystkich grających jedna osoba, brak możliwości dzielenia płatności. 

8. Dostępne w sprzedaży będą tylko produkty w zamkniętych opakowaniach, a towar bezwzględnie podaje tylko pracownik MOSiR Wolsztyn. 

9. Przygotowane zostały drogi dojścia i opuszczenia obiektu, a na kortach ławki i stoły zostały rozstawione zgodnie z obowiązującymi wytycznymi PZT. Prosimy o ich nie 

przesuwanie. 

10. W recepcji mogą przebywać oprócz pracownika MOSiR Wolsztyn tylko dwie osoby. Obowiązuje zakaz przebywania w recepcji w oczekiwaniu na zaplanowane zajęcia,  

grę lub na zakończenie treningu przez podopiecznego.  

11. Obowiązuje nakaz korzystania z własnego sprzętu. 

12. Konieczne jest przyjście na obiekt w stroju sportowym, jednocześnie przypominamy o konieczności gry w odpowiednim, tenisowym obuwiu.  

13. Wprowadzamy zwyczajowy obowiązek samodzielnego podlania kortu zewnętrznego przed grą (w ramach dokonanej rezerwacji).  

14. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Właściwe i spełniające reguły etykiety na korcie jest skinienie głową.  

15. Rekomenduje się brak zmian stron kortu.  

16. Do dyspozycji klientów kortów są płyny dezynfekcyjne i rękawiczki jednorazowe. 

17. Obowiązuje zakaz przebywania na terenie obiektu rodziców uczestników zajęć, ze względu na konieczność ograniczenia liczby osób przebywających na terenie obiektu. 

18. Po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu, aby zapobiec gromadzeniu się większej liczby osób.  

19. Od powyższych reguł nie ma żadnego odstępstwa.  

20. Osoba dokonująca rezerwacji, opiekun lub trener odpowiada za przestrzeganie wszelkich zaleceń przez wszystkich uczestników gry.  

Powyższe wytyczne wprowadza się za rekomendacją Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Tenisowego. 


