
Szczegółowe wytyczne korzystania z obiektu sportowego SWFiS AGH od 28.05.2021r. 

 

I. ZASADY OGÓLNE  

Dotyczy: Sekcji AZS, Studentów, zajęć z Pracownikami, Komercyjnych grup. 

1. Korzystanie z obiektu możliwe jest jedynie po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji i uzyskaniu 

jej potwierdzenia przez sekretariat SWFiS (swfis@agh.edu.pl, tel. wew. 20-22,  

tel. kom 603 600 256, w godz. 9.00-14.00). 

2. Pełną odpowiedzialność za grupę ponosi trener (AZS)/opiekun (komercja, dydaktyka, zajęcia  

z WF), który jest zobligowany do zapoznania uczestników zajęć ze specjalnymi zasadami 

korzystania z hali sportowej SWFiS AGH obowiązującymi w czasie trwania epidemii COVID 19. 

3. Do budynku należy wchodzić bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć oraz opuszczać szatnie  

niezwłocznie po ich zakończeniu. 

4. Przed wejściem na teren obiektu oraz w trakcie jego opuszczania należy zdezynfekować ręce. 

5. W obiekcie obowiązuje korzystanie z maseczek do czasu rozpoczęcia zajęć sportowych i po ich 

zakończeniu. Podczas trwania zajęć uczestnicy nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa. 

6. Ewidencję uczestników zajęć dydaktycznych, sekcji KU AZS AGH, grup Pracowniczych i 

Komercyjnych prowadzi na bieżąco  Trener/opiekun. Ewidencję należy okazać bezzwłocznie na 

wezwanie administratora budynku. 

7. W każdej strefie sportowej: siłownia/ aerobik / hala obowiązują 15 minutowe odstępy między 

wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć. 

8. Z obiektów nie mogą korzystać osoby z objawami chorobowymi, bez względu na ich charakter. 

9. Osoby korzystające z obiektu SWFiS AGH zobowiązane są do stosowania się do zaleceń 

 i instrukcji pracowników Studium. 

10. Użytkownicy naruszający w sposób rażący zasady bezpieczeństwa, niereagujące na 

upomnienia pracowników i obsługi SWFiS, mogą zostać wezwani do natychmiastowego 

opuszczenia obiektu. 

11. Każdy uczestnik zajęć zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania niniejszych zasad wraz 

z przepisami i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa epidemicznego, jakie są lub zostaną 

sformułowane przez odpowiednie jednostki AGH, organy administracji sanitarnej, samorządowej 

lub państwowej.  

12. Przy każdej strefie sportowej: siłownia/ aerobik / hala znajduje się informacja o aktualnej 

dopuszczalnej liczbie osób. 

II. ZASADY DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z SIŁOWNI / Z SALI DO AEROBIKU/ Z HAL SPORTOWYCH 

1. Przed wejściem do pomieszczenia należy ponownie dokonać dezynfekcji rąk. 

2. Na zajęcia należy przynieść własny ręcznik, w celu higienicznego korzystania z urządzeń typu 

ławeczki do ćwiczeń, materace. 

3. Korzystając ze wspólnego sprzętu sportowego należy pozostawić po sobie stanowisko 

przygotowane dla następnej osoby, czyli zdezynfekować sprzęt, powierzchnie dotykowe jak np. 

uchwyty, poręcze, ławki, drążki, ale też włączniki urządzeń oraz przybory ćwiczebne. 

4. Płyn do dezynfekcji urządzeń i przyborów znajduje się w siłowni/sali do aerobiku/halach 

sportowych. 

5. Podczas zajęć oraz po ich zakończeniu należy wietrzyć salę, zapewniając ciągłą cyrkulację 

powietrza. 

6. Na terenie obiektu można korzystać z własnego sprzętu sportowego. 

III. ZASADY DOTYCZĄCE WIDZA UCZESTNICZĄCEGO W WYDARZENIACH SPORTOWYCH  

1. Podczas wydarzeń sportowych widzowie zajmują miejsca wyznaczone przez organizatora lub 

zachowują 1,5 metra odległości między sobą. 

2. Na terenie obiektu widzowie muszą zakrywać usta i nos. 

3. Ze względu na specyfikę poszczególnych dyscyplin, organizator ustala szczegółowe zasady 

udziału publiczności w danym wydarzeniu. 

 


