
Zgodnie z decyzją Rządu RP o działaniach zapobiegawczo – profilaktycznych w związku

 z zaistniałą sytuacją rozprzestrzeniania się COVID-19 (SARS CoV-2) 

przed wejściem na obiekt Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie

zastosuj się do poniższych wytycznych Nr 2:

1. Od dnia 18 maja 2020 r. umożliwiona została  organizacja zajęć w obiektach zamkniętych. W sali gimnastycznej  

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Myszkowie równocześnie będzie mogło ćwiczyć: 12 osób + 1 trener.

2. Od dnia 1 czerwca 2020 r. wznawiamy wynajem salek wielofunkcyjnych Nr 1 i Nr 2. W salkach wielofunkcyjnych 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie równocześnie będzie mogło ćwiczyć: 

10 osób + 1 trener.

3. Na każdych zajęciach obowiązuje zasada zachowania bezpiecznej odległości 2 metry od siebie –  Pamiętaj !!! zadbaj o

siebie i bliskich.

4. W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC).

5. Ze względu na obecnie panującą sytuację informujemy klientów, iż zajęcia na sali gimnastycznej oraz na salkach 

wielofunkcyjnych będą trwały 50 minut  (10 minut przeznaczone na dezynfekcję pomieszczenia oraz sprzętu)

6. Po każdych zajęciach przeprowadzona zostanie dezynfekcja urządzeń. (10 minut po każdej grupie)

7. Klienci, którzy posiadają stałe rezerwacje (umowa, itd.) wchodzą na salę gimnastyczną/salki wielofunkcyjne wg 

wcześniejszego ustalonego harmonogramu.

8. Klienci, którzy chcą zarezerwować salę gimnastyczną/salki wielofunkcyjne proszeni są  o uprzedni kontakt 

telefoniczny 34 313 – 25 - 81 (tylko w godzinach otwarcia sali i salek) w celu weryfikacji ich dostępności oraz 

umówienia terminu uiszczenia opłaty ze skutkiem ich rezerwacji. (godziny otwarcia  sali gimnastycznej  podane 

w  komunikacie nr 1), (godziny otwarcia salek wielofunkcyjnych podane w komunikacie nr 2) 

9. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do DEZYNFEKCJI RĄK  WCHODZĄC  i OPUSZCZAJĄC 

OBIEKT (płyn do dezynfekcji rąk znajduje się przy wejściu głównym oraz przy wejściu do salki wielofunkcyjnej Nr 1 

oraz Nr 2)

10. Przy kasie obsługi klienta może przebywać tylko 1 osoba, kolejne osoby są zobowiązane  zachować  2 metry odstępu

od osoby poprzedzającej. (strefa wyznaczona znakami poziomymi)

11. Do użytku  od dnia 18 maja 2020 r. pozostaje sala gimnastyczna, od dnia 1 czerwca 2020 r. do użytku pozostają salki 

wielofunkcyjne pozostałe obiekty są nadal zamknięte, aż do zniesienia kolejnych obostrzeń.

12. Zajęcia fitness na sali gimnastycznej prowadzone przez Panią Elżbietę Borecką – Brzózka zostają wznowione wraz z

ustanowionym limitem uczestnictwa 12 osób + trener (zapisy odbywać się będą każdorazowo w dniu zajęć wyłącznie 

poprzez kontakt telefoniczny 606-263-870) – harmonogram  wraz z wytycznymi organizacji zapisów  na zajęcia na sali 

gimnastycznej zawarty na plakacie fitnesski. 

13. Biuro Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 

do 15:00 WYŁĄCZNIE pod numerami tel. 34 313-25-81 lub 606 – 263- 870.  (w sprawach pilnych prosimy o uprzedni 

kontakt telefoniczny w celu wyznaczenia terminu wizyty)

Drodzy klienci w trosce o Wasze i Nasze bezpieczeństwo prosimy o bezwględne przestrzeganie  

i  stosowanie się do  powyższych wytycznych.


