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Regulamin zajęć sportowych  

organizowanych w ramach „Akcji Zima” 

 w budynku III LO w Gdyni w terminie 14 – 25.02.2022  

w godzinach 09:00 – 13:00 

Podstawą prawną niniejszego regulaminu są obowiązujące przepisy prawa,  
a w szczególności: 

a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.), 

b) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób 
zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w 
warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego 
( Dz.U.z 2021 r. poz. 351 ze zm.). 

 

1. Uczestnikami „Akcji Zima” mogą być uczniowie gdyńskich szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych. 

2. W zajęciach sportowych mogą brać udział tylko osoby zdrowe, bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej i na które nie został nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji 

domowej. 

3. Zajęcia w ramach „Akcji Zima” odbywać się będą na obiektach sportowych III LO w Gdyni:  
sala gimnastyczna, aula szkolna, siłownia oraz korytarz przy sali gimnastycznej. 

4. Powierzchnie dotykowe (tj.: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty) oraz miejsca 
wspólnie użytkowane (tj.: toalety, blaty stołów ) są na bieżąco czyszczone i 
dezynfekowane..  

5. Pomieszczenia, w których przebywają uczestnicy zajęć sportowych są wietrzone  co 
najmniej raz na godzinę. 

6. W przestrzeniach wspólnych ( korytarze, hole, toalety) obowiązuje uczestników „Akcji 
Zima” zakrywanie ust i nosa maseczkami ochronnymi. Zakrywanie ust i nosa maseczkami 
ochronnymi nie jest obowiązkowe podczas uczestniczenia w zajęciach sportowych. 

7. Sprzęt sportowy, urządzenia i przybory wykorzystywane podczas zajęć sportowych 
codziennie jest czyszczony i dezynfekowany.  

8. Zajęcia sportowe w ramach „Akcji Zima” nie odbędą się bądź zostaną odwołane  
w przypadku ogłoszenia takich wytycznych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Urząd 
Miasta Gdyni bądź Ministerstwo Zdrowia dot. zawieszenia wszelkich zajęć dydaktycznych 
i opiekuńczo-wychowawczych w budynku III LO w Gdyni.   

9.  Podczas trwania zajęć w ramach „Akcji Zima” stosowane są ogólne wytyczne MEiN, MZ i 
GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. 
na terenie szkoły, w tym dotyczące higieny, czyszczenia, dezynfekcji pomieszczeń i 
powierzchni oraz dotyczące gastronomii, a także postępowania w przypadku podejrzenia 
zakażenia COVID-19.  


