Wymogi:
1. Każda osoba wchodząca na teren klubu musi zdezynfekować ręce.
2. Każda osoba poruszająca się po obiekcie i przebywająca przy recepcji musi mieć zasłonięte
nos i usta – nie dotyczy gry na korcie
3. Przy recepcji będzie dostępny kwestionariusz, który każda osoba wchodząca na teren klubu
musi wypełnić.
4. W wyznaczonych miejscach będą dostępne dozowniki z środkiem do dezynfekcji rąk oraz
sprzętu.
5. Czas gry zostaje skrócony o czas potrzebny na dezynfekcje.
6. Wyłączone z użytku zostaną szatnie, węzeł sanitarny.
7. WC będzie dostępne dla klientów.
8. Zakazuje się wycierania podczas przebywania gry dłoni o wewnętrzne ściany oraz szyby.
9. Jednocześnie na korcie (poza przypadkami lekcji z trenerem) może przebywać dwóch
graczy; w czasie wymiany grających na kortach oczekujący na grę powinni przebywać w
oznaczonej strefie po jednej (prawej stronie szyby). Oczekujący na wejście mogą wejść na
kort dopiero po zdezynfekowaniu klamek i drzwi wejściowych przez obsługę klubową.
10. Zabrania się na terenie klubu oraz na korcie powitań, pozdrawiania czy te gratulowania
wyniku poprzez podanie ręki.
Zalecenia:
1. Zalecamy zachowanie dystansu społecznego (2m).
2. Korzystanie z własnego sprzętu sportowego.
3. Zalecamy aby przychodzić w stroju sportowym. Obuwie można zmienić na miejscu.
4. Płatności za usługi dokonujemy kartami płatniczymi lub metodami zbliżeniowymi.
5. Zalecamy korzystanie z wirtualnej karty Multisport.
6. Osoby chore lub ze złym samopoczuciem prosimy o pozostanie w domu
7. Rekomenduje się utrzymanie w czasie przebywania na korcie bezpiecznej odległości (ok. 2
metry) od partnera.
8. Ze względu na brak możliwości zapewnienia odległości przynajmniej 1,5 metra pomiędzy
grającymi na korcie rekomenduje się zdezynfekowanie rąk oraz rączek rakiet przed
wejściem na kort. Wszyscy grający do 19 roku życia zobowiązani są bezwarunkowo do
zakładania okularów ochronnych lub masek typu I-mask przed wejściem na kort. Osobom
powyżej 19 roku życia rekomenduje się używanie podczas treningu/gry okularów
ochronnych lub masek typu I-mask.

KAŻDA OSOBA DOKONUJĄCA REZERWACJI AKCEPTUJE POWYŻSZY
REGULAMIN I ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO JEGO STOSOWANIA.
Zastrzegamy prawo do zmiany regulaminu korzystania z obiektu Enjoy Squash.

