
 

ZASADY FUNKCJONOWANIA ORLIKA W NAROLU 

-W dniu 11 maja 2020 roku nastąpi otwarcie Orlika w Narolu od poniedziałku do piątku w godzinach 

15.00-19.00. 

 - Orlik będzie udostępniany osobom, które chcą potrenować z piłką bądź pograć w tenisa.  

-  Na orliku nie będą prowadzone zajęcia. 

- Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Rady Ministrów: 

a) Nie będą otwierane szatnie ani udostępniany sprzęt do  treningu (np. piłki, rakiety tenisowe). 

Jedynie udostępniane będzie WC w budynku Orlika, które będzie dezynfekowane po każdej grupie. 

b) Obowiązywać będzie zasada identyfikacji osób, na jednym boisku Orlika może trenować 

jednocześnie nie więcej niż 6 osób a w przypadku gry w tenisa - 2 osoby na boisku wielofunkcyjnym) 

- Treningi będą odbywać się bez maseczek, z zachowaniem bezpiecznej odległości od innych 

uczestników, ale pozostali uczestnicy obiektów (osoby dyżurujące )  będą musieli zachować zalecenia 

ministra zdrowia, czyli nosić maseczki. Podobnie podczas przejścia na Orlik i powrotu do domu. 

- Zgodnie z regulaminem Kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 obowiązuje strój i obuwie sportowe. 

- Uczestnicy mogą korzystać z boiska do piłki nożnej lub wielofunkcyjnego tylko w obecności 

wyznaczonego opiekuna, 

- Opiekunowie będą pełnić dyżury codziennie w dni robocze od 15:00 do 19:00, aby umożliwić 

uczniom, którzy ukończyli 13 lat i samodzielnie mogą się przemieszczać, korzystanie z Orlika 

(z własną piłką lub z własnymi rakietami). 

- uczestnicy poniżej 13 roku życia przychodzą na boisko pod opieką rodziców (opiekunów)  

- Maksymalny czas indywidualnego treningu lub pobytu na boisku wielofunkcyjnym wynosi 40 min 

wg harmonogramu: 

15.00-15.40 

15.45-16.25 

16.30- 17.10 

17.15- 17.55 

18.00-18.40 

18.40-19.00- czynności organizacyjne 

a) na boisku piłkarskim może przebywać jednocześnie 6 uczestników 

b) na boisku wielofunkcyjnym może przebywać 6 uczestników (jeżeli będzie gra w tenisa- 2 

uczestników) 

- Z uwagi na ograniczenia i limity osób, telefoniczne zapisy uczestników na dany dzień i godzinę 

będzie prowadził  sekretariat szkoły w Narolu w godzinach 7.30-14.00 pod numerem telefonu: 

16 631 71 31 Uczeń uczęszczający do szkoły podstawowej powyżej 13 roku życia może skorzystać 

z Orlika w ustalonym telefonicznie czasie, po przekazaniu dyżurującemu opiekunowi,  pisemnej 

zgody rodzica dostępnej na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Narolu 


