
REGULAMIN NA CZAS COVID-19 
Zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez Radę Ministrów: 

Zajęcia grupowe widniejące w naszym grafiku odbywać się będą zgodnie z planem zajęć 
sportowych pod okiem trenera i jego planu treningowego.  

Wszystkich Klientów LUBISFERY prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. 

Wejście na strefę sportową (udział w zajęciach) jest jednoznaczne z jego akceptacją. 
Niestosowanie się do regulaminu uprawnia pracowników do interwencji. 

W RAZIE ZŁEGO SAMOPOCZUCIA PROSIMY O POZOSTANIE W DOMU. 

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GIS W NASZYM OBIEKCIE DOPUSZCZA SIĘ OGRANICZONĄ 
LICZBĘ KLIENTÓW W POMIESZCZENIACH 1 OS./ 10m2 UZALEŻNIONĄ OD POWIERZCHNI 
LUBISFERY. 

PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO INSTRUKCJI WIDNIEJĄCYCH W OBIEKCIE I ZALECEŃ 
PRACOWNIKÓW. 

 
 

Regulamin LUBISFERA Rozrywkowy Park Sportowy na czas epidemii COVID-19: 

1. Rezerwacji kortów i zajęć sportowych dokonać można: telefonicznie w godzinach otwarcia obiektu 
nr tel. 609 323 044, on-line: www.lubisfera.pl lub w recepcji, tak by pobyt w klubie poza grą na 
kortach, ćwiczeń na sali sportowej ograniczyć do minimum. Preferowana jest płatność kartą. 

2. Przy wejściu do obiektu oraz na każdym korcie i sali sportowej znajdują się płyny do dezynfekcji. 
Dla bezpieczeństwa Własnego oraz innych zachowaj najwyższe standardy higieny oraz odległość od 
innych 2 m.  

3. Prosimy o zachowanie właściwego dystansu między zawodnikami, przy zmianie stron 
(rekomendowana gra bez zmiany stron), jak i w przerwach. Na sali sportowej prosimy o zachowanie 
odległości 2 m od innej ćwiczącej osoby (miejsca wyznaczone) 

4. Zachowanie szacunku wobec przeciwnika, także bez podawania mu ręki uśmiech 

i dobre słowo jest wart tyle samo a może więcej.  

5. Zajęcia sportowe trwają 45 min, tak by móc zachować bezpieczną przerwę 15 min. między innymi 
zajęciami. 

6. Wejście i wyjście na korty i salę sportową, tylko wyznaczonym ciągiem komunikacyjnym, niwelując 
kontakt z innymi osobami.  



7. Obowiązuje zasłanianie twarzy (maseczka zakrywająca nos i usta) do momentu dotarcia do kortu 
docelowego lub sali sportowej, natomiast przebywając na korcie lub sali nie ma obowiązku 
zakrywania twarzy. Po zakończeniu gry lub ćwiczeń i opuszczeniu kortu/sali należy ponownie nałożyć 
maseczkę oraz zachować najwyższe standardy higieny. 

8.Dezynfekujemy sprzęt sportowy po każdym użyciu. W miarę możliwości przynoś własny sprzęt.  

9.Przychodź na wyznaczoną godzinę! Na obiekcie sportowym mogą przebywać tylko osoby które 
uprawiają aktywność sportową. 

10. Zachowujemy reżim sanitarny obowiązujący w przestrzeni publicznej – pamiętaj o zachowaniu 
dystansu i odległości od graczy, trenera, pracowników. 

 

Obiekt LUBISFERA Rozrywkowy Park Sportowy podnosi standardy higieny i dezynfekcji zwiększając 
do maksimum Wasze bezpieczeństwo i komfort. Dołożymy wszelkich starań by chronić zdrowie 

Wasze oraz naszych pracowników. 

Prosimy o zachowanie wszystkich wytycznych oraz zachowania bezpiecznej odległości od recepcji, 
trenerów i innych korzystających z obiektu. 

 

Najważniejsze informacje: 

- każdy uczestnik zajęć jest w obowiązku zdezynfekować dłonie po wejściu do obiektu, 
jak i po każdych zajęciach sportowych 

- każdy uczestnik zajęć sportowych jest w obowiązku zakrywać nos w strefach 
wyznaczonych 

- grafik zajęć jest skonstruowany tak, by między zajęciami była przerwa 15 minut, 
prosimy zatem przychodzić na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć  

- zakaz wchodzenia na salę i korty przez osoby postronne, nie posiadające aktywnego 
karnetu 

 

 


