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SZCZEGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA CENTRUM BOKSU I KICKBOXINGU
KRAKÓW-ZABIERZÓW W OKRESIE ZAGROŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2

1. Celem wdrożenia niniejszego dokumentu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz
Klientów Centrum Boksu i Kickboxingu KRAKÓW-ZABIERZÓW (dalej jako „Klub”) poprzez
zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV wywołującym chorobę zakaźną COVID-19.
2. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV właściciel Klubu zobowiązany jest do świadczenia usług
sportowych z uwzględnieniem aktualnych wytycznych, wymagań i zaleceń organów do tego
upoważnionych. W związku z tym w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 świadczenie
usług będzie miało miejsce na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. W przypadku
rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu Klubu, w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2
stosuje się postanowienia niniejszego dokumentu.
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do zapoznania się i stosowania
zasad zawartych w niniejszym dokumencie.
4. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 organy do
tego upoważnione, w tym organy rządowe oraz organy inspekcji sanitarnej mogą wydawać i
zmieniać szczegółowe, wiążące właściciela Klubu i Klientów wytyczne, nakazy, zakazy i zalecenia,
do których stosowania zobowiązany będzie właściciel Klubu oraz Klienci, co nie stanowi zmiany
niniejszego Regulaminu
5. Klient nie jest uprawniony do korzystania z usług Klubu jeśli:
a) zaobserwował u siebie objawy choroby zakaźnej (temperatura, kaszel, utrata smaku/węchu,
etc.);
b) jest objęty kwarantanną lub izolacją;
c) miał w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na
COVID-19.
6. Jeśli u Klienta występują niepokojące objawy choroby, Klient powinien niezwłocznie opuścić Klub i
jak najszybciej udać się transportem indywidualnym do domu albo do oddziału zakaźnego placówki
medycznej.
7. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 mogą
występować ograniczenia co do liczby Klientów mogących przebywać w Klubie lub danej sali lub
strefie w jednym czasie a także w korzystaniu z Klubu w formie np. wyłączenia lub ograniczenia
pewnych sal, stref lub usług np. poprzez zmniejszenie liczby osób przebywających na danej
powierzchni, ilości dostępnych urządzeń i sprzętu, liczby lub czasu trwania poszczególnych zajęć
zorganizowanych. Ponadto w okresie tym w każdym Klubie będzie się również odbywać przerwa
techniczna na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń.
8. Nakazuje się zachowanie bezpiecznej odległość między korzystającymi, trenerami / instruktorami
oraz pracownikami. Rekomendowane są minimum 2 m.
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9. Każdy Klient zobowiązany jest do jak najczęstszego mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania
rąk, w tym w szczególności przed i po treningu /zajęciach oraz przed i po skorzystaniu z toalety.
10. Każdy Klient zobowiązany jest do zdezynfekowania szafki w szatni zarówno bezpośrednio przed
skorzystaniem z szafki, jak i bezpośrednio po zakończeniu korzystania z szafki.
11. Po zakończonym ćwiczeniu / zajęciach należy zdezynfekować po sobie sprzęt lub urządzenie
treningowe udostępnionym środkiem do dezynfekcji. Zaleca się w miarę możliwości korzystanie z
własnego sprzętu typu maty itp.
12. W wypadku naruszenia przez Klienta zasad korzystania z Klubu wynikających z niniejszego
dokumentu, jak również z aktualnych wytycznych i informacjami umieszczonymi każdorazowo w
Klubie, a dotyczącymi zasad ochrony przed zarażeniem, środków higieny osobistej, wymagań
sanitarnych, zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z poszczególnych stref, urządzeń i
wyposażenia Klubu oraz innych szczegółowych zasad korzystania z Klubu, personel Klubu jest
uprawniony do upomnienia Klienta, a w wypadku niedostosowania się do w/w zasad również do
poproszenia o opuszczenie Klubu.
13. W celu umożliwienia właścicielowi Klubu (Administrator) realizacji zaleceń Głównego Inspektora
Sanitarnego i ustalenia osób obecnych w Klubie w czasie wystąpienia u innej osoby przebywającej
w Klubie niepokojących objawów chorobowych lub ustalenia osób, które miały kontakt z zakażonym
lub chorym na COVID-19 i poinformowania o tym fakcie właściwych osób przez właściwego
Inspektora Sanitarnego, dane osobowe Klienta w postaci imienia, nazwiska oraz numeru telefonu
mogą być przetwarzane przez Administratora w ww. celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i d)
RODO przez okres 3 tygodni oraz udostępniane właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu na jego
żądanie.
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