
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Regulamin zajęć tańca sportowego organizowanych przez Gdański Zespół 
Schronisk i Sportu Szkolnego. 
 
1. Zajęcia tańca sportowego w GZSiSS odbywać się będą zgodnie z harmonogramem, który stanowi 

załącznik nr.1 do niniejszego regulaminu. 
2. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które zostały zapisane w miesiącu lutym i marcu 2020 roku.  
3. Zajęcia z tańca sportowego będą trwały 60 minut/grupa. Przerwy pomiędzy poszczególnymi grupami 

będą trwały minimum 15 minut. 
4. Przed wejściem na obiekt sportowy będzie przeprowadzana weryfikacja uczestników przez trenera, 

zgodnie z aktualnymi Rozporządzeniami Rady Ministrów: 
a) w trakcie zajęć nie ma obowiązku zakrywania twarzy 
b) limit osób przebywających na sali podczas zajęć wynosi 12 osób oraz 1 trener 
c) rodzice oraz opiekunowie prawni przyprowadzający dzieci na zajęcia przebywają poza salą 

gimnastyczną 
d) osoby biorące udział w zajęciach są zobowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i wychodząc z 

obiektu 
e) podczas zajęć zaleca się zachowanie możliwie najczęściej dystansu 2 metrów 

5. Obowiązuje zakaz korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego. Wyjątkiem jest możliwość 
korzystania z WC. 

6. Obsługa obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji. 
7. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do respektowania poleceń wydawanych przez 

trenera oraz obsługi obiektu. 
8. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2020 r. 
9. W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie obowiązują odpowiednie przepisy prawa oraz 

Regulamin Obiektów Sportowych Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego. 
10. Uczestnictwo w zajęciach sportowych GZSiSS jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego regulaminu. 
11. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby przebywającej na obiekcie sportowym 

zakażenia COVID-19: 
a)  w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, 

trudność w oddychaniu osoba nie zostanie wpuszczona na teren obiektu GZSiSS. Zostanie ona 
poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do oddziału zakaźnego, celem konsultacji 

b) ustalenie listy pracowników oraz innych osób przebywających na obiekcie obecnych w tym 
samym czasie, w którym przebywała osoba z podejrzeniem 

c) wstrzymanie przyjmowania osób na obiekty sportowe, powiadomienie stacji sanitarno-
epidemiologicznej, stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń 

 
 
 
 


