
 

 

Zasady udziału w akcji Lato w Mieście 2020 w OSiR Włochy: 

1. Uczestnicy akcji: grupy zorganizowane: dzieci i młodzież szkolna z ważną legitymacją szkolną (od 7 

roku życia) uczestnicy indywidualni: dzieci i młodzież szkolna z ważną legitymacją szkolną od 13 roku 

życia, poniżej 13 roku życia pod opieką osoby dorosłej (opiekun musi zakupić bilet zgodnie z 

cennikiem). 

2. Wejścia indywidualne: młodzież od 13 roku życia oraz poniżej 13 roku życia wraz z dorosłym 

opiekunem (opiekun musi zakupić bilet zgodnie z cennikiem) wchodzą bez rezerwacji na podstawie 

ważnej legitymacji szkolnej, w ramach wolnych miejsc, wszyscy uczestnicy zajęć na pływalni OSIR 

Włochy zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w 

zajęciach sportowo-rekreacyjnych lub złożyć oświadczenie o zdolności do udziału w tych zajęciach 

podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych  – gotowe druki znajdują się w kasie pływalni Osir 

Włochy. 

3. Wejścia grupowe: tylko po uzyskaniu identyfikatora u dzielnicowego koordynatora Akcji Lato w 

Mieście 2020, grupy wpuszczane będą wyłącznie wraz z opiekunami sprawującymi nadzór nad grupą 

na terenie pływalni ,hali sportowej oraz kręgielni (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.) oraz Uchwała Nr 

XXXIX/1028/2017 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie 

nieodpłatnego korzystania z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez jednostki organizacyjne 

m.st. Warszawy działające w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku). Obowiązują wcześniejsze zapisy 

dla grup (z podaniem ilości dzieci i nazwiska opiekuna – wraz z telefonem kontaktowym). Rezerwacja 

odbywa się mailowo minimum dzień wcześniejszej – osoba odpowiedzialna p. Maciej Pietrzak  tel. 22 

6090140 wew.115 mpietrzak@osirwlochy.waw.pl. 

 

Zasady prowadzenia zajęć w obecnym reżimie sanitarnym:  

Ilość osób przebywających jednorazowo w wodzie wynosi maksymalnie 30 osób, z zastrzeżeniem 4 

osoby jednocześnie na jednym torze basenu sportowego oraz torze brodzika, maksymalnie 8 osób 

jednocześnie w strefie rekreacyjnej pływalni oraz w wannie jacuzzi jedna osoba lub cztery osoby 

(wyłącznie rodziny lub osoby wspólnie zamieszkujące/gospodarujące). 

Ilość osób przebywających jednorazowo na hali sportowej wynosi maksymalnie 32 osoby plus 3 

trenerów, w przypadku korzystania z jednego sektora hali może przebywać 10 osób plus jeden trener.  

Ilość osób przebywających jednocześnie na jednym torze w kręgielni to 4 osoby.  

Dodatkowo zgodnie z tymczasowym regulaminem Hali sportowej oraz pływalni wszyscy uczestnicy 

akcji zobowiązani są do: przestrzegania bezpiecznego odstępu (min. 2 metry), dezynfekcji rąk oraz na 

terenie OSiR Włochy obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.  
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