Procedury postępowania i zasady treningu obowiązujące w Parku
Tenisowym Olimpia zgodnie z zaleceniami Polskiego Związku Tenisowego
w trakcie trwania pandemii SARS-CoV-2.

Ogólne
Do dyspozycji klientów oddajemy korty otwarte oraz 3 hale - wszystkie z
możliwością rozsunięcia ścian bocznych. Między wszystkimi pełnowymiarowymi
kortami jest wymagana 5 m odległość. Przed i po ostatnim kliencie hala się wietrzy
minimum 1 h.
Rezerwacja kortów możliwa jest wyłącznie telefonicznie, mailowo lub online. W PTO
funkcjonuje aplikacja Reservise umożliwiająca rezerwację kortów w szybki i
bezpieczny sposób.
Płatności za kort/trening dokonywana jest wyłącznie kartami płatniczymi lub
przelewem przed grą.
Na każdym korcie oraz w toaletach znajdują się dozowniki do dezynfekcji rąk.
Obowiązuje bezwzględny obowiązek dezynfekcji rąk dla wchodzących i
opuszczających halę/recepcję/toaletę.
Każda rezerwacja kończy się 5 minut wcześniej, aby ograniczyć bezpośredni kontakt
z kolejnymi graczami. W każdej z hal może znajdować się jednocześnie określona na
drzwiach liczba osób.
Szatnie pozostaną całkowicie zamknięte bez możliwości kąpieli. Toalety będą
czynne, sprzątane i odkażane na bieżąco.
Na każdym korcie znajduje się tablica informacyjna z procedurami dla klientów i
trenerów, w toaletach znajduje się instrukcja BHP mycia rąk.
Z uwagi na zamknięte szatnie prosimy o przybycie na obiekt w stroju sportowym.
Ławki są na bieżąco dezynfekowane i ustawione po przeciwnych stronach kortu, tym
samym zachowując odpowiednią odległość między grającymi w czasie przerwy.
Każdy kort jest wyposażony w tubę do zbierania piłek. Po każdym treningu tuba jest
dezynfekowana przez grających i trenerów.
Zapewniliśmy odrębne drogi przemieszczania się dla graczy wchodzących na korty i
wychodzących z kortów.
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Zajęcia grupowe
Grupy tenisowe zostają zmniejszone do regulaminowych 4 osób + jeden trener.
W trakcie zajęć wszyscy uczestnicy oraz trener mają obowiązek zasłaniania twarzy.
Piłki zbiera tylko trener tubą z zachowaniem zasad używania tuby jak w zasadach ogólnych.
Część zajęć będzie realizowana na świeżym powietrzu.
Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci – ze względu na
konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie,
chyba że na obiekcie jest możliwe przestrzeganie aktualnie obowiązujących zasad
określających zachowanie właściwej odległości od siebie oraz maksymalnej liczby osób w
hali.
Między mini kortami została rozwieszona siatka, dzięki czemu możemy realizować zajęcia
tenisowe równolegle na dwóch kortach.

Dla graczy - amatorzy, zawodnicy
Na obiekcie obowiązuje zasada korzystania tylko i wyłącznie z osobistego sprzętu
treningowego. Klub nie prowadzi wypożyczalni sprzętu treningowego.
Na korcie mogą przebywać maksymalnie: 4 osoby, w tym trener (nie dotyczy treningu z
dziećmi).
Rekomendujemy systematyczne odkażanie rąk. Obowiązkowo przy wejściu na obiekt i po
zakończeniu gry.
Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Sugerujemy
podziękowanie w stylu japońskim - skinienie głową :)
Rekomendujemy niezmienianie stron kortu w trakcie rozgrywania pojedynków.
Każdy kort jest wyposażony w tubę do zbierania piłek. Po każdym treningu tuba jest
dezynfekowana przez grających i trenerów.
Po opuszczeniu kortu, zachowuj bezpieczną odległość od innych osób.
Obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy,
przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Po zakończeniu
gry i opuszczeniu kortu należy ponownie nałożyć maseczkę.
Zamiatanie kortu odbywa się wyłącznie w rękawiczkach.
Z uwagi na konieczność realizacji części zajęć tenisowych dla dzieci na świeżym powietrzu,
prosimy o niekorzystanie ze ścianki, gdy odbywa się na niej trening.
Uprzejmie prosimy o wdrożenie wzajemnej kontroli wśród uczestników zajęć na obiekcie,
służącej zachowaniu wymienionych wyżej procedur. Prosimy o logikę w postępowaniu i
bezdyskusyjną akceptację wytycznych. Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o uważne
zapoznanie się i stosowanie się do powyższych procedur.

