
WYMOGI SANITARNE 

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ZARAŻENIA PANDEMII COVID-19 

 

1. Limit osób uczestniczących w zajęciach wynosi – 150 osób; 

2. Pomiędzy klientami i pracownikami klubu zaleca się zachowanie 2 m odstępu; 

3. Pomieszczenia w których wykonywane są ćwiczenia podlegają stałej dezynfekcji oraz 

odpowiedniemu wietrzeniu; 

4. Prosimy o zarywanie maskami okolic ust oraz nosa, w czasie, w którym nie uprawiają Państwo 

sportu;  

5. Możliwość uczestnictwa w zajęciach dostępna jest tylko po spełnieniu następujących 

warunków uczestnictwa: 

a. brak zaobserwowania u siebie objawów choroby zakaźnej, w przeciwnym wypadku 

prosimy udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej 

b. brak objęcia kwarantanną lub izolacją 

c. brak kontaktu w przeciągu ostatnich 14 dni z osobą podejrzaną o zakażenie, 

zakażoną lub horą na COVID-19 

- na salę wpuszczane są wyłącznie osoby spełniające powyższe kryteria.  

6.  Brak możliwości uczestnictwa w zajęciach z uwagi na niespełnienie warunków wskazanych w 

pkt. 5 nie zwalnia z obowiązku uiszczenia zapłaty za udział w zajęciach;  

7. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są na recepcji oraz w każdej Sali do ćwiczeń; 

8. Należy zdezynfekować każde urządzenie używane przez klienta po zakończonym ćwiczeniu; 

9. W miarę możliwości zalecamy korzystanie z własnych sprzętów ( np. mata); 

10. Blat recepcyjny dezynfekowany jest po każdym kliencie; 

11. Prosimy o dezynfekowanie szafek z odzieżą po każdym użyciu; 

12. Korzystanie z magnezji możliwe jest wyłącznie na własny użytek; 

13. Dla osób pozostających w grupie wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 roku życia lub 

cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość), o rozważenie decyzji o korzystaniu z ćwiczeń 



w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, bądź też zaniechanie 

korzystania z ćwiczeń siłowniach/ studiach tańca/ centach fitness; 

14. Warunkiem korzystania ze studia i zajęć w nim prowadzonych jest zapoznanie się z powyższymi 

wymogami sanitarnymi i stosowanie się do nich; 

15. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu 

przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone przez personale o opuszczenie 

obiektu ze skutkiem natychmiastowy. W takiej sytuacji koszt uczestnictwa w zajęciach nie 

podlega zwrotowi; 

 

 

 

 

 

 

 


