Regulamin Silesia Club w czasie trwania pandemii COVID-19
Zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Tenisowego, którego jako klub jesteśmy członkiem
wprowadzamy następujące zasady, które będą obowiązywać do odwołania:
1) Klub wynajmuje jedynie korty na świeżym powietrzu. Nie ma możliwości gry w hali tenisowej,
która pozostanie zamknięta do odwołania.
2) Zachęcamy do rezerwacji telefonicznej kortów lub przez system rezerwacji znajdujący się na
naszej stronie.
3) Zachęcamy do płatności za wstęp na kort za pomocą kart płatniczych i w sposób zbliżeniowy,
jeśli jest taka możliwość (oczywiście płatność gotówką również jest akceptowana).
4) Szatnie oraz natryski pozostaną zamknięte do odwołania.
5) Wchodzących i wychodzących z obiektu dotyczy obowiązkowa dezynfekcja rąk.
6) Na kortach znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk i zachęcamy do korzystania z
nich przed, podczas gry i po jej zakończeniu.
7) Krzesełka zawodników oddalone są od siebie o minimum 5 metrów i prosimy o pozostawienie
ich w wyznaczonych miejscach.
8) Zachęcamy zawodników do przyjeżdżania na nasz obiekt w stroju sportowym oraz z własnym
sprzętem. Klub nie prowadzi wypożyczalni sprzętu do odwołania, a szatnie pozostaną
zamknięte.
9) Ścianka tenisowa będzie do dyspozycji klientów. Po każdej stronie ścianki będzie mogła grać
jedna osoba. Piłki każdego z graczy powinny być oznaczone i używane jedynie przez jedną
osobę.
10) Do dyspozycji klientów będą 3 toalety znajdujące się w budynku przy kortach otwartych.
Toalety będą dezynfekowane na bieżąco przez pracownika klubu.
11) Na korcie maksymalnie znajdować się może 4 zawodników.
12) Piłki na każdym korcie powinny być oznaczone przez grających i użytkowane jedynie na
jednym korcie.
13) Zachęcamy do gry bez zmian stron kortu (każdy gracz na swojej połowie).
14) Prosimy o zrezygnowanie z procedury podawania sobie ręki po grze, zastępując ją np.
skinieniem głową.
15) Po zakończeniu gry prosimy o niezwłoczne opuszczenie obiektu i niegromadzenie się.
16) Z użytku wyłączona jest kawiarnia klubu.
17) Klub prowadzi sprzedaż napojów w recepcji klubu, po zakupie których należy zabrać ze sobą i
udać się na kort lub opuścić obiekt.
18) Zajęcia grupowe dla dzieci prowadzone na obiekcie będą w grupach maksymalnie 4
osobowych. Dzieci obowiązkowo muszą mieć zasłonięte usta i nos.
19) Zbieranie piłek podczas zajęć z trenerem odbywać się będzie za pomocą tub lub rękawiczek
ochronnych (po jednej tubie dla każdej z osób, po każdej grze tuby będą dezynfekowane).

Prosimy o wyrozumiałość i przestrzeganie w/w wytycznych. Mamy nadzieję, ich przestrzeganie
przyczyni się do szybkiego przejścia do kolejnego etapu „odmrażania” procedur w tej chwili
obowiązujących. Dziękujemy za zrozumienie i życzymy przyjemnej gry.

