
L.dz. Ol2020

L!GA OBRONY KRAJU
ul. Chocimska 14,00-791 Warszawa

Warszawa, dnia 04.05,żOż0 r.

S ZANOItrNI PANOWIE DYRE KTORZY !

W związku z wprowadzeniem w życie Rozporzqdzenia Rady Ministrów z dnia 02 maja 2020r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w zwiqzku z wystqpieniem stanu

epidemii (Dz. U. z 2020 poz.792 )" przekazuję wiązące wszystkich wyjaśnienia, informacje i uwagi,

dotyczące korzystania ze strzelnic Ligi Obrony Kraju, strzelnic będących w zatządzie LOK oraz

działalności wodnej w Lidze Obrony Kraju:

1. Nię ma mozliwości udostępniania obiektów (np. strzelnic, klubów wodnych) bez zapewnienia

wymogów określonych w rozporządzeniu ( np. weryfikacja Iiczby osób, dezynfekcja, zapewnienie

piętnastominutowych odstępów w korzystaniu z obiektow przez następne grupy korzystających) .

2. Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zaktywańa twarzy (dotyczy to osób uprawiających

sport i osoby ptowadzącej zajęcia).

3. Dezynfekcji podlegają przede wszystkim przedmioty mające bezpośredni kontakt z osobami, które

go użytkują.

4. Moźliwośó korzystania z jednej łódki czy kajaka - tylko nie więcej niz dla dwóch osób ( wyjątek dla

osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie np. rodzice z dziećmi wtedy limit

2 osoby nie obowiązuje).

5, Nie ma limitu liczebności jednostek pływających na danym obiekcie wodnym LOK. Ograniczenie

w tym zakręsie może wprowadzić regulaminem wewnętrznym właścicięl/administrator obiektu

wodnego. Nalezy przy tym pamiętać o stosowaniu się do obowiązujących zasad sanitarnych po

zejściu na ląd.

6. Nie jest ograniczona limitem wieku możliwość udostępnienia otwartych obiektów sportowych.

Należy jednak pamiętaó, że zgodnie z obecnie obowiązująclłni zasadami dziecko w wieku do 13 lat

moze dotrzęć na,obiekt §lko pod opieką todzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej.

Pręzes tel: 22 849-86-23. Główny Księgowy tęl: 22 849-57-34. Dyrektor ds.
i Wodnych tęl: 22 849-80-0l. Centrala tęl:22 849-34-5l do 58, Seketariat tęL,lfur 22
Nr 28 l240 6074 l t 1 l 0000 4993 2236, Regon: 0a7026244, NIP 52 l -008-68-32

Sportów Obronnych, Politechnicmych
849-35-95. Konto bankowe: Pekso S.A.



7. Nie ma możliwości organizacji zawodódtumiejów oraz innych przedsięwzięć o

podobnym charakterze w obszarze sportu powszechnego na obiektach otwarlych.

8, Uprawnionym do udostępniania obiektu (np. strzelnicy ) jest podmiot (osoba prawna lub

fizyczna) uprawniona do dysponowania obiektem, właściciel lub zarządca fieśli zostń

udostępniony) lub podmiot działający w jego imieniu. Nie jest to trener czy osoba

prowadzqca zajęcia,

9. Nie ma obowiązku gromadzenia danych osobowych osób przebyrvających na obiekcie

otwartym.

10. Istnieje możliwośó prowadzenia działalności polegającej na wypozyczańl sprzętu

wodnego.

1 1. Korzystanie z obiektów sportowych o charakterze otwartym będzie mozliwe jedynie pod

warunkiem, ze:

a. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryf,rkuje Itczbę osób

korzystających z obiektu lub sprzętu;

b. podmiot uprawniony do udostępnienia obięktu vłyŁącza mozliwość korzystanta z

szatni t w ęzła sanitarne go ( poza toaletą) z vnryłączeniem obiektów CO S ;

c. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z

obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu spońowego;

d. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuj e urządzenia i sprzęt

sportowy po kaźdlłn uzyciu ikażdej grupie korzystających;

e. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe

odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w irrny

spo s ób o gt anicza kontakt między grupami korzystaj ących;

f. osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk

wchodząc i opuszczając obiekt.



Jednocześnie informuję, że na podstawie Rozporzqdzenia Rady Ministrów z dnia

02 maja 2020r. w sprawic ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w

zwiqzku zwystqpieniem stanu epidemii (Dz U. z 2020 poz-792)" § 14.1 pkt 1 do

odwołania zakazaje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art.3 ustawy z

dnia24 tipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U .z 20]9r. poz.63l),

Życzę zdrowia i wytrwałości w trudnym czasie w jakim musimy wspólnie

funkcjonować.
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