
WYTYCZNE – COVID - 19 

 

 

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi w celu zachowania niezbędnych środków ostrożności i 

bezpiecznego korzystania z sali i urządzeń przeznaczonych do ćwiczeń. 

 

1. Klienci zobowiązani są zdezynfekować dłonie przeznaczonym do tego płynem, który 

znajduje się przy wejściu do studia. 

2. Należy zdezynfekować każde urządzenie używane przez klienta po zakończonym 

ćwiczeniu (rurki, materace, maty, koła cyrkowe, hantle, gumy fitness i inne). 

3. Każdy klient, aby wziąć udział w zajęciach zobowiązany jest mieć osobisty ręcznik 

niezbędny do dezynfekcji.  

4. Należy dostosować się do ograniczeń dotyczących liczby osób przebywających w 

danym pomieszczeniu. 

5. Należy utrzymać przynajmniej 2 m odległości pomiędzy klientami i 

pracownikami studia. 

6. Nie ma konieczności ćwiczenia w maseczce i rękawiczkach.  

7. Przy recepcji może znajdować się tylko 1 osoba. Prosimy nie przychodzić na zajęcia 

wcześniej niż 15 min przed oraz absolutnie nie zostawać po zajęciach aby nie 

tworzyć zbędnych zgromadzeń. 

8. Konieczne jest poinformowanie o nieobecności co najmniej 24h przed rozpoczęciem 

zajęć. W przeciwnym razie wejście z karnetu będzie traktowane jako wykorzystane. 

To bardzo istotna informacja, szczególne dla osób, które planują odrobić zajęcia. W 

obecnej sytuacji miejsca w grupach są ograniczone. 

9. Nie ma możliwości przychodzenia na zajęcia z dzieckiem, osobami towarzyszącymi. 

    10. Na zajęcia Pole Kids rodzic/ opiekun może jedynie przyprowadzić i 

          odebrać dziecko po treningu. Nie ma możliwości przebywania na sali  

          podczas zajęć. Rodzic/ opiekun zobowiązany jest opuścić studio po  

          załatwieniu formalności w recepcji. 

    11. Klienci nie mogą skorzystać z usługi jeśli: 

• obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; powinni udać się do domu i skorzystać 

z teleporady medycznej, 

• są objęci kwarantanną lub izolacją, 

• mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub 

chora na COVID-19. 

12. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, 

         podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać  

         poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym. 

  13. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z akceptacją powyższych  

         wytycznych. 

 
 

  



 


