
Komunikat 

Przed nami trzeci przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r.w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020r. poz. 

878) przekazuję wiążące wszystkich wyjaśnienia, informacje i uwagi, dotyczące korzystania ze obiektów Ligi 

Obrony Kraju tj. strzelnic będących w zarządzie LOK, działalności wodnej, działalności modelarskiej i łączności 

w Lidze Obrony Kraju. Od poniedziałku 18 maja 2020r. będziemy mogli korzystać z zamkniętych obiektów 

sportowych min. ze strzelnic, klubów modelarskich, klubów łączności.  

Limity osób, które będą mogły jednocześnie korzystać z danego obiektu, zostały dostosowane do ich 

powierzchni. 

Przypominam, że można zmniejszyć ilość osób korzystających z obiektu, ale przyjąć zasadę przepisu, 

że niedopuszczalne jest przekroczenie limitu osób przebywających jednocześnie na obiekcie zgodnie z 

powierzchnią obiektu.  

Ponadto przypominam:  

1. Nie ma możliwości udostępniania obiektów (np. strzelnic otwartych, zamkniętych, klubów 

wodnych, klubów modelarskich, klubów łączności) bez zapewnienia wymogów:  

a. weryfikacja liczby osób;  

b. dezynfekcja rąk i sprzętu sportowego (broń, sprzęt pływający, sprzęt modelarski, sprzęt łączności);  

c. zapewnienie piętnastominutowych 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). Ale przypominam o zabezpieczeniu na strzelnicach i innych obiektów 

sportowych w maseczki, płyny do dezynfekcji (broni, sprzętu), rąk oraz rękawiczek jednorazowych.  

W przypadku otwartych i zamkniętych strzelnic – na jednej osi strzeleckiej będzie mogła przebywać 

liczba osób nie większa niż połowa stanowisk strzeleckich oraz 1 trener (z wyłączeniem obsługi).  

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

go użytkują.  

4. Na obiektach sportowych zamkniętych i otwartych można prowadzić zajęcia odpłatnie dla 

uczestników tzw. zajęcia indywidualne.  

5. Nie jest ograniczona limitem wieku możliwość udostępnienia otwartych obiektów sportowych. 

Należy 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.  

6. Nie ma możliwości organizacji zawodów/turniejów oraz innych przedsięwzięć o podobnym 

charakterze w obszarze sportu powszechnego na obiektach otwartych i zamkniętych. Imprezy sportowe, 

zawody będą mogły być organizowane po wprowadzeniu IV etapu „odmrażania sportu”.  

7. Nie ma możliwości udostępniania sal konferencyjnych znajdujących się na terenie kompleksów 

sportowych.  



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. Korzystanie z obiektów sportowych 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 WC) z wyłączeniem obiektów COS. Po każdych zajęciach należy przeprowadzić 

dezynfekcję urządzeń.  

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 

każdym 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 opuszczając 

obiekt.  

11. Zgodnie z §17.1 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. do odwołania nakłada się 

obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku 

ochronnego ust i nosa.  

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

oraz 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz.792, poz. 878 )” § 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).  

Dbajmy o siebie i bądźmy ostrożni. 

P R E Z E S  LOK 
J. Salamucha 

 

Od dnia 20.05.2020 otwarta będzie strzelnica sportowa Klubu Strzeleckiego „TARCZA” LOK w 

Starogardzie Gdańskim przy ul. Zielonej 18 tylko i wyłącznie do treningów dla zawodników ww. Klubu. 

1. Treningi od 11.00 do 15.00 wg zgłoszeń telefonicznych – Elżbieta Gugała tel. 510 914 325.  

2. Treningi od 15.30 do 17.00 wg zgłoszeń telefonicznych – Marek Kroplewski tel. 692 851 527. 

3. Treningi od 17.15 do 18.45 wg zgłoszeń telefonicznych – Marek Kroplewski tel. 692 851 527. 

 

Z poważaniem:  

Prezes KS Tarcza LOK 

Krzysztof Reczko 


