
UWAGA !!! 
 

W związku z trwającą pandemią koronawirusa „COVID-19” obiekty sportowe Boiska 

Orlik 2012 w Rumi Janowie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi                 

ul. Stoczniowców 6 będą otwarte w godzinach: 

 

od poniedziałku do piątku – 12.00 – 17.00 

w soboty i niedziele – 9.00 – 21.00 

 
Otwarcie boiska Orlik w w/w godzinach nastąpi od 4 maja i potrwa do odwołania !!! 



Regulamin korzystania z obiektów Boiska Orlik 2012 w okresie trwania pandemii COVID – 19 

obowiązujący od 18 maja 2020 roku do odwołania  

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi ul. Stoczniowców 6: 

 

1.  Na boiskach sportowych obiektów Orlik przy ZSO w Rumi, ul. Stoczniowców 6, może przebywać jednocześnie 14 
osób (+ dwóch trenerów), z zachowaniem bezpiecznego dystansu pomiędzy sobą minimum 2 metrów; 

 

2. Na płytę boiska zarówno do piłki nożnej jak również wielofunkcyjnego, można wejść tylko w momencie, kiedy liczba 
uczestników jest mniejsza niż 14 osób; 

 

3. Boisko do plażowej piłki siatkowej zostanie udostępnione tylko i wyłączenie dla grup zorganizowanych 
posiadających własny sprzęt – piłki i siatki; 

 

4.  Na terenie szkoły należy przebywać w maseczkach, szalikach, chustach, lub kominach ochronnych zakrywających 
usta oraz nos (nie dotyczy w trakcie przebywania na boiskach sportowych); 

 

5.  Na terenie całego obiekty wymagane jest posiadanie rękawiczek ochronnych (nie dotyczy w trakcie przebywania na 
boiskach sportowych); 

 

6.  Nie dozwolone jest gromadzenie się i przebywanie na terenie szkoły oraz pomiędzy obiektami sportowymi w celach 
rekreacyjnych nie związanymi z aktywnością sportową; 

 

7. Obiekty sanitarne tzn. szatnie, toalety, magazynki sportowe są wyłączone z użytku; 
 

8.  Każdy uczestnik zobowiązany jest do korzystania z własnego sprzętu sportowego tzn. piłek, znaczników, pachołków, 
koszulek, rakiet do tenisa itp.: 

 

9.  Do osób łamiących w/w regulamin będą wzywane służby porządku publicznego - policja i straż miejska; 
 

10.  Informacje dotyczące dostępności obiektów i ewentualne rezerwacje, prosimy kierować do trenerów 
środowiskowych pod numerem telefonu : 519-102-398. 

 
 

Dyrektor ZSO w Rumi 


