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Wrocław 18.05.2020

PROCEDURA KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH
ORAZ ZASADY TRENINGÓW PIŁKI NOŻNEJ
DLA AKADEMII PIŁKARSKIEJ BUMERANG
na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
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1. Cel procedury
Celem niniejszej procedury jest unormowanie wszystkich spraw związanych
z określeniem ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
podczas treningów piłkarskich prowadzonych przez Akademię Piłkarską Bumerang należącą
do Miejskiego Klubu Sportowego Bumerang Wrocław.
2. Zakres procedury
Procedura dotyczy wszystkich trenerów pracujących w Akademii, adeptów
oraz ich rodziców i opiekunów i odnosi się do sposobów i zasad związanych z zasadami
korzystania z obiektów sportowych i treningów piłkarskich.
3. Odpowiedzialność
3.1. Miejski Klub Sportowy Bumerang Wrocław reprezentowany przez prezesa
zarządu Tomasza Piłkowskiego odpowiada za zakup i dostarczenie środków
do
dezynfekcji
sprzętu
sportowego
oraz
higieny
osobistej,
poinstruowanie
i zapoznanie się z procedurą wszystkich pracowników Klubu.
3.2. Trenerzy Akademii Piłkarskiej Bumerang podpisują dokument zapoznania się
z procedurą (załącznik A), odpowiadają za przeprowadzenie dezynfekcji sprzętu
przed i po treningu, dezynfekcję osobistą oraz dopilnowanie dezynfekcji adeptów
przed i po treningu, weryfikowanie listy adeptów biorących udział w treningu w ilości
nie więcej niż 14 osób i 2 trenerów korzystających z obiektów w tym samym czasie na
stadionach sportowych, boiskach w tym szkolnych, wielofunkcyjnych, typu Orlik oraz 22
osoby i 4 trenerów korzystających z tych obiektów w tym samym czasie
na pełnowymiarowych otwartych boiskach.
3.3. Rodzice/ opiekunowie mają w odpowiedzialności: wysłanie pocztą elektroniczną
na adres biuro@apbumerang.pl zaświadczenia o braku przeciwskazań do udziału
w treningu oraz deklaracji udziału adepta w treningach na własną odpowiedzialność
(załącznik B), punktualne (nie wcześniejsze) dowiezienie i pozostawienie adepta
w wyznaczonym miejscu, punktualne odebranie adepta z wyznaczonego miejsca.
3.4. Adepci mają w odpowiedzialności punktualne stawianie się na treningu w stroju
klubowym lub treningowym, dezynfekcję osobistą przed i po treningu, oznaczenie swojego
bidonu lub butelki z wodą.
4. Sposób postępowania
4.1. Trener przygotowuje boisko według ustalonego konspektu zachowując zasady
związane z Rozporządzeniem oraz wytycznymi Ministra Sportu, o których mowa w pkt.3.2.
4.2. Warunkiem udziału w treningach jest niezaleganie opłat członkowskich
oraz wysłanie zaświadczenia i deklaracji, o których mowa w pkt 3.3.
4.3. Zabroniony jest kontakt osobisty trenera z rodzicami lub prawnymi opiekunami,
kontakt możliwy jest wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową.
4.4. Zabronione jest witanie trenera i adeptów poprzez podawanie sobie ręki
oraz przebywanie trenera i adeptów w bliższej odległości niż 2 metry.
5. Załączniki
A. Dokument potwierdzający zapoznanie się z procedurą przez pracowników/ trenerów
Akademii Piłkarskiej Bumerang
B. Wzór zaświadczenia rodzica/opiekuna
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ZAŁĄCZNIK A (TRENER)

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………oświadczam,
(imię i nazwisko pracownika/trenera)

iż zapoznałem się z procedurą związaną z określeniem ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii podczas treningów piłkarskich prowadzonych
przez Akademię Piłkarską Bumerang.

Data

Podpis
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ZAŁĄCZNIK B (ADEPT)

………………………..……………………..……………
MIEJSCOWOŚĆ, LOKALIZACJA, DATA

Zaświadczam, iż mój syn/moja córka…………………………………….…………………….
(imię i nazwisko adepta)

nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w treningach prowadzonych
przez Akademię Piłkarską Bumerang. Jednocześnie oświadczam, że biorę
pełną odpowiedzialność za udział w ww. treningach.
…………………………………………………
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

