ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA Z NAWIERZCHNIĄ SZTUCZNĄ I NATURALNĄ
1. Godziny otwarcia - od poniedziałku do piątku: w godz. 10.00 – 13.00 oraz 16.00-20.00, w soboty
w godz. 9.00-13.00.
2. Rezerwacja – wyłącznie telefoniczna od poniedziałku do piątku pod numerem: 68 455 89 51
w godzinach 9.00-13.00. Boisko można zarezerwować najdalej na tydzień do przodu, z minimum
dwudniowym wyprzedzeniem (wyjątkiem są kluby sportowe posiadające stałe umowy ze Spółką).
3. Osoba rezerwująca boisko zobligowana jest podać swoje dane: nazwisko i imię, a także kontaktowy
numer telefonu.
4. Płatność za boisko wyłącznie przelewem – w przypadku grup lub osób, nie posiadających umowy
ze Spółką – płatność najpóźniej dwie doby przed realizacją rezerwacji. Numer konta na jaki należy
dokonać płatności:
BPS S.A. 0/ w Legnicy 23 1930 1044 2280 0254 1534 0001
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, opłata za boisko piłkarskie.
5. Osoba wynajmująca w momencie przyjścia na boisko musi mieć przy sobie potwierdzenie wykonania
przelewu.
6. Na boisku może znajdować się maksymalnie 22 osoby trenujące oraz ich 4 trenerów. Łącznie 26 osób.
Nie ma możliwości dzielenia boiska na mniejsze części, by uzyskać wstęp większej liczby osób! Na
boisku mogą znajdować się w danej godzinie wyłącznie osoby wskazane na formularzu „Oświadczenie
opiekuna grupy zorganizowanej”, który trener zobligowany jest wypełnić przed wejściem na boisko.
7. Trybuny Stadionu Arena wedle interpretacji Ministerstwa Sportu przynależą do boiska piłkarskiego,
a więc osoby na nich przebywające wlicza się do grupy trenującej na murawie/bieżni.
8. Boisko jest udostępnianie z założeniem przepisowej 15-minutowej przerwy między wynajmującymi
a więc wyłącznie na czas 45 minut, godzinę i 45 minut lub 2 godziny i 45 minut.
9. Cennik pozostaje bez zmian a więc 45 minut grania to opłata, jak za godzinę. Godzina i 45 minut – jak
za dwie godziny itd. Obowiązuje pozycja z cennika – boisko bez zaplecza szatniowego.
W przypadku murawy naturalnej – obowiązuje cena ustalona ze Spółką.
10. Zawodnicy korzystają wyłącznie z własnego/klubowego sprzętu sportowego, za dezynfekcję którego
odpowiedzialny jest trener. Do dyspozycji pozostają dostępne na boisku bramki.
11. Wchodzący na obiekt mają obowiązek zdezynfekować ręce przy wejściu i wyjściu z obiektu. Dozownik
wraz z płynem trener pobiera od obsługi obiektu (budynek Squash). Po zakończonym treningu odnosi
go na miejsce.
12. W przerwie między kolejnymi udostępnieniami obiektu obsługa zajmuje się dezynfekcją powierzchni
z którymi miał kontakt wynajmujący.
13. Szatnie, prysznice oraz toalety są niedostępne.
Administrator obiektu zastrzega sobie możliwość ponownego zamknięcia Kompleksu Arena, jeżeli
osoby/instytucje korzystające nie będą przestrzegały obowiązujących przepisów prawa i rozporządzeń dot.
gromadzenia się i ilości osób mogących przebywać w jednym miejscu.
Przypominamy, że w jednym miejscu mogą znajdować się nie więcej, niż dwie osoby.
Dlatego pobyt na obiekcie osób towarzyszących trenujących jest zabroniony!
Przypominamy także, że osoby będące na terenie obiektu - poza wyznaczonymi boiskami, kortami - muszą
mieć zasłonięte nos i usta.
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