
 

 

 

Zarządzenie Nr 87/2019/2020  

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

z dnia 9 września 2020 r. 
 

 

w sprawie wprowadzenia dodatkowych zasad korzystania z obiektów CEKFIS związanych z 

zapobieganiem  rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).  

 
§ 1 

 

Wprowadzam dodatkowe zasady korzystania z obiektów CEKFIS związanych z zapobieganiem  

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu oraz innych zarządzeniach rektora 

związanych z zapobieganiem  rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 stosuje się Regulamin 

korzystania z obiektów Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu UKW w Bydgoszczy, 

wprowadzony Zarządzeniem nr 97/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 września 2017 r.  

 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 
 

              Rektor  

 

prof. dr hab. Jacek Woźny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 87/2019/2020 

Rektora UKW   

z dnia 9 września 2020r. 

 

 

§ 1 

Zasady ogólne funkcjonowania i korzystania z obiektów CEKFiS UKW w czasie 

obowiązywania stanu epidemii 
   

1. Z obiektów CEKFiS mogą korzystać wyłącznie osoby, które nie są zakażone 

koronawirusem Covid-19, i nie wykazują objawów zarażenia koronawirusem (w 

szczególności takich jak: gorączka, kaszel i infekcja górnych dróg oddechowych, 

duszność, zmęczenie i bóle mięśniowe), nie przebywają na kwarantannie lub pod 

nadzorem epidemiologicznym. 

2. Użytkowników obowiązuje jak najczęstsza dezynfekcja rąk z wykorzystaniem 

przeznaczonych do tego automatów i dozowników. 

3. Osoby oczekujące na wejście do obiektu są wpuszczane do środka nie wcześniej niż 15 

minut przed wyznaczoną godziną zajęć. 

4. Przemieszczanie się w CEKFiS dopuszcza się wyłącznie w celu odbycia aktywności 

sportowej oraz skorzystania z wyznaczonych szatni i toalet.  

5. Użytkownicy obowiązkowo zachowują w CEKFiS dystans społeczny tj. 1,5 metra 

odległości od innych osób m.in. na korytarzach, holach, w szatniach i toaletach. 

Wyznaczone na podłogach odległości pomagają w zachowaniu bezpiecznego dystansu 

społecznego. 

6. Użytkownicy CEKFiS mają obowiązek zasłaniania ust i nosa podczas przemieszczania się 

po obiekcie. 

7. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do posiadania własnych środków ochrony osobistej 

do wypełnienia obowiązku zasłaniania ust i nosa, wynikającego ze stanu epidemii np. 

przyłbicy, maseczki, chusty. 

8. Osoby korzystające z obiektów CEKFiS mają obowiązek przestrzegać rekomendacji, 

wytycznych i zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dotyczących środków 

ochronnych przeciwko koronawirusowi Covid-19, aktualnie obowiązującego 

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wewnętrznych 

Zarządzeń Rektora UKW. 

9. Użytkownicy po zakończeniu aktywności są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia 

CEKFiS w celu uniknięcia gromadzenia się osób. 

10.  W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u użytkowników Kierownik Sekcji 

Obsługi CEKFiS lub wyznaczony pracownik obsługi umieszcza taką osobę w 

odizolowanym pomieszczeniu. Dalsze czynności są podejmowane po wstępnej  ocenie 

stanu chorego.  

 

 

§ 2 

Zasady szczegółowe dotyczące funkcjonowania i korzystania z basenu w czasie 

obowiązywania stanu epidemii 

 

1. Widownia basenu zostaje wyłączona z użytkowania. 

2. Obowiązuje 30-minutowa przerwa pomiędzy grupami korzystającymi z pływalni w celu 

przeprowadzenia dezynfekcji. 

3.  Nie zaleca się korzystania z basenu przez osoby powyżej 65 roku życia oraz z chorobami 

współistniejacymi jako grupy najbardziej narażonej na ciężki przebieg zakażenia Covid-

19. 



4. Osoby korzystające indywidualnie z basenu są zobowiązane do podania imienia i nazwiska 

oraz numeru telefonu na wypadek konieczności kontaktu przy stwierdzeniu 

współuczestnictwa w zajęciach na basenie z osobą zarażoną Covid-19. 

5. Czas pobytu na basenie, w szatni i toaletach obejmuje 1 godzinę. Obowiązuje zakaz 

przebywania dłużej w wwym. pomieszczeniach.  

6. Obowiązuje zakaz używania suszarek do włosów będących na wyposażeniu obiektu. 

7. Obowiązuje staranna kąpiel całego ciała z użyciem mydła pod natryskiem przed wejściem 

na teren basenu. 

8. Obowiązuje nakaz noszenia osłon ust i nosa przez osoby korzystające, z wyłączeniem 

kąpieli i pływania w basenie. Osłonę ust i nosa należy ponownie założyć w pomieszczeniu 

szatni po odbytej kąpieli. 

9. Zasłanianie ust i nosa obowiązuje do chwili wejścia do szatni oraz ponownie po wyjściu z 

szatni  do chwili opuszczenia obiektu. 

10. Okrycie wierzchnie oraz buty użytkownicy pozostawiają w szatni we własnym worku. 

 

 

§ 3 

Postanowienia końcowe 
1. CEKFiS nie udostępnia drobnego sprzętu sportowego typu deski, piłki, makarony. 

2. Widownia hali sportowej i miejsca siedzące w CEKFiS zostają wyłączone z użytkowania. 

3.  Obowiązuje 30-minutowa przerwa pomiędzy grupami korzystającymi z hali sportowej, sal 

fitness, sali tanecznej, sali sztuk walki i innych miejsc aktywności w celu przygotowania 

CEKFiS na potrzeby przyjęcia kolejnej grupy użytkowników.  

4. W przypadku zajęć zorganizowanych – grupowych: 

1) Obowiązuje zakaz wchodzenia i przebywania osób nie biorących udziału w zajęciach 

np: rodziców, opiekunów prawnych dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach, osób 

spokrewnionych i osób trzecich. 

2) Organizator zajęć w grupach zorganizowanych zobowiązany jest do przestrzegania 

ustalonej liczby uczestników zajęć. 

3) Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie zajęć i zobowiązany do  

poinformowania uczestników i opiekunów o zasadach korzystania z CEKFiS w czasie 

epidemii. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa jest podstawą 

do odmowy udostępnienia pomieszczeń. 

4) Organizator ma obowiązek  prowadzenia list uczestników (imię i nazwisko uczestnika 

oraz numer telefonu komórkowego) uczestniczących w zajęciach i w razie konieczności 

przekazania ich Wynajmującemu. 

5) Organizator ma obowiązek zapewnić własny sprzęt treningowy. Sprzęt musi być 

zdezynfekowany przed  wniesieniem do CEKFiS oraz po zakończeniu zajęć przed 

opuszczeniem obiektu. 

6) Organizator, który przed wpuszczeniem grupy na zajęcia chce zmierzyć temperaturę 

uczestnikom, może skorzystać z termometru bezdotykowego, który jest do dyspozycji 

na portierni. 

5. Użytkownicy nieprzestrzegający zasad określonych niniejszym regulaminem będą 

wyproszeni  z obiektu bez możliwości realizacji zajęć. 

6. Do wszystkich nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie zdarzeń obowiązują aktualne 

ogólnokrajowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego i epidemicznego wraz z zachowaniem 

dystansu społecznego. 

 


