
L I G A   O B R O N Y   K R A J U
          ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa

L.dz. ……./SO/2020 Warszawa,  dnia  04.05.2020 r.

SZANOWNI PANOWIE DYREKTORZY!

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

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i  zakazów w związku z wystąpieniem stanu

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

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

działalności wodnej w Lidze Obrony Kraju:

1. Nie ma możliwości udostępniania obiektów (np. strzelnic, klubów wodnych) bez zapewnienia wy-

mogów określonych w rozporządzeniu ( np. weryfikacja liczby osób, dezynfekcja, zapewnienie pięt-

nastominutowych odstępów w korzystaniu z obiektów przez następne grupy korzystających) .  

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

sport i osoby prowadzącej zajęcia).

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

go użytkują.

4. Możliwość korzystania z jednej łódki czy kajaka - tylko nie więcej niż 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 zakresie może wprowadzić regulaminem wewnętrznym właściciel/administrator obiektu wod-

nego. Należy 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. Na-

leży jednak pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13 lat

może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej.
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7. Nie ma możliwości organizacji zawodów/turniejów oraz innych przedsięwzięć o podobnym charakterze

w obszarze sportu powszechnego na obiektach otwartych. 

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

uprawniona do dysponowania obiektem, właściciel lub zarządca (jeśli został udostępniony) lub podmiot

działający w jego imieniu.  Nie jest to trener czy osoba prowadząca zajęcia.

9. Nie ma obowiązku gromadzenia danych osobowych osób przebywających na obiekcie otwartym.

10. Istnieje możliwość prowadzenia działalności polegającej na wypożyczaniu sprzętu wodnego.

11. Korzystanie z obiektów sportowych o charakterze otwartym będzie możliwe jedynie pod warunkiem,

że:

a) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu

lub sprzętu;

b) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła

sanitarnego ( poza toaletą) z wyłączeniem obiektów COS;

c) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub

sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;

d) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każ-

dym użyciu i każdej grupie korzystających;

e) podmiot  uprawniony  do  udostępnienia  obiektu  zapewnia  piętnastominutowe  odstępy  między

wchodzącymi  i  wychodzącymi  grupami  korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt

między grupami korzystających;

f) osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opusz-

czając obiekt.
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Jednocześnie informuję, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 maja 2020r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i  zakazów w związku z wystąpieniem stanu

epidemii  (Dz.  U.  z  2020  poz.792 )”  §  14.1  pkt  1  do  odwołania  zakazuje  się  organizowania

zgromadzeń  w  rozumieniu  art.  3  ustawy  z  dnia  24  lipca  2015r.  Prawo  o  zgromadzeniach

(Dz.U .z 2019r. poz.631).

Życzę zdrowia i wytrwałości w trudnym czasie w jakim musimy wspólnie funkcjonować.

                   P R E Z E S  LOK

                         J. Salamucha

Wyk. J.Ch. tel. 606 935 249
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