
Zarządzenie Nr 44 /2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

z dnia 12 lipca 2021 roku

w sprawie: wprowadzenia szczegółowych zasad korzystania z Centrum 
Odnowy Biologicznej zwanym dalej SPA oraz Centrum Aktywności Ruchowej 
zwanym dalej Siłownia w  Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie 
przy ul. Spacerowej 1 zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego.

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Bukownie przyjętego Uchwałą NR XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia

25 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XI/61/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 

czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Bukownie oraz Pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bukowna 

Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Bukownie  z dnia 01.08.2018 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie  zarządza co

następuje:

§ 1.

Wprowadzam szczegółowe zasady korzystania ze SPA oraz Siłowni w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie przy ul. Spacerowej 1, zgodne z 
wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, stanowiący 
załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuję Specjalistę ds. Administracji, Kadr i Płac do zapoznania pracowników 
oraz obsługę SPA oraz SIŁOWNI z treścią niniejszego Regulaminu i umieszczenia na
stronie BIP oraz https://mosirbukowno.pl, a także umieszczenia formy papierowej w 
widocznych miejscach przy recepcji SPA oraz SIŁOWNI.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Zastępca Dyrektora oraz Kierownik –
Gospodarz Obiektów Rekreacyjnych.

https://mosirbukowno.pl/


 § 4.

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do Zarządzenia Nr 44/2021 
Dyrektora MOSiR w Bukownie 
z dnia 12 lipca 2021 r.

Szczegółowe zasady korzystania ze SPA oraz Siłowni Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Bukownie przy ul. Spacerowej 1 z wytycznymi 
Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do stosowania przepisów 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2021 poz. 861 z późn. zmianami) oraz 
przed skorzystaniem ze SPA oraz SIŁOWNI do zapoznania się i 
przestrzegania przedstawionych w niniejszym dokumencie zasad. Przed 
uiszczeniem opłaty klient ma obowiązek zasięgnięcia informacji czy limit 
osób mogących korzystać z usługi został osiągnięty, a wejście jest możliwe 
wahadłowo czy w miejsce osób wychodzących.

2. Z obiektu mogą korzystać wyłącznie osoby, które nie obserwują u siebie 
objawów choroby zakaźnej, nie są objęci kwarantanną lub izolacją, nie mieli 
w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną
lub chorą na COVID-19. 

3. Osoby z zewnętrznymi oznakami choroby (np. kaszel, katar lub inne 
podobne) lub, u których stwierdzono brak higieny osobistej lub których
zachowanie może stanowić zagrożenie dla otoczenia (agresywne, 
nietrzeźwe) nie będą wpuszczane na teren SPA oraz SIŁOWNI lub mogą 
być z ich terenu wyproszone bez zwrotu uiszczonej uprzednio 
należności pod rygorem wezwania właściwych służb i wdrożenia 
właściwego postępowania przewidzianego przez ustawę.

4. Przed wejściem na obiekt oraz przy jego opuszczeniu należy obowiązkowo 
zdezynfekować dłonie.

5. W strefie wejścia do SPA oraz Siłowni i przy recepcji należy zachować 1,5 m 
odległości, stosując się do wyznaczonych stref oraz kierunku kolejki.

6. Bezpośrednio przed recepcją może znajdować się jedna osoba.

7. Na całości obiektu (m.in. w szatniach, w strefie z prysznicami, toaletach oraz 
poszczególnych obiektach/urządzeniach, a także podczas korzystania z nich 



należy zachować dystans społeczny 1,5m za wyjątkiem osób wspólnie 
zamieszkujących. Klient ma obowiązek wykonywać polecenia obsługi SPA i 
SIŁOWNI w zakresie rozmieszczenia zmierzającego do zachowania 
przewidzianego dystansu społecznego. Nie wykonywanie poleceń w tym 
zakresie skutkuje sankcją przewidzianego dystansu społecznego. Nie 
wykonywanie poleceń w tym zakresie skutkuje sankcją przewidzianą w pkt. 
12 niniejszego regulaminu.

8. Na SPA oraz SIŁOWNI obowiązuje limit osób – maks. 1 os. na 10 m2. Limit 
nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

9. Przed wejściem do strefy SPA – jacuzzi należy skorzystać z prysznica.

10. Należy zdezynfekować ręce po każdym skorzystaniu z toalety.

12.Na terenie obiektu należy zachowywać równomierne rozmieszczenie osób z 
zachowaniem dystansu społecznego 1,5 m. Każdy użytkownik jest 
zobowiązany przestrzegać wszelkich poleceń oraz instrukcji wydawanych 
przez personel obiektu, a także zastosować się do zaleceń wynikających z 
oznakowania obiektu czy komunikatów głosowych.

13.Osoba, która podczas przebywania na obiekcie nie stosuje się do przepisów 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2021 poz. 861 z późn. zmianami), 
regulaminu SPA oraz SIŁOWNI  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Bukownie przy ul. Spacerowej 1 oraz do szczegółowych zasad korzystania z 
poszczególnych urządzeń może być wyproszona z obiektu bez zwrotu opłaty 
za pobyt.

14.Celem wdrażanych procedur jest dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla 
pracowników i użytkowników SPA oraz SIŁOWNI oraz minimalizacja ryzyka 
zakażenia użytkowników, pracowników obiektu oraz innych osób z zewnątrz. 
Podjęte działania dostosowane są do etapu zaawansowania stanu 
epidemicznego. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz gromadzenia się.
Wszyscy użytkownicy obiektu są zobowiązani do bezzwłocznego opuszczania
SPA oraz SIŁOWNI, pomieszczeń i obiektu jak najszybciej po zakończeniu 
korzystania usług.

15.  Przed wejściem na teren SPA oraz SIŁOWNI należy zapoznać się z 
regulaminami i bezwzględnie stosować się do nich w  czasie pobytu. Wejście 
na teren SPA oraz SIŁOWNI  jest jednoznaczne z zapoznaniem się z zapisami



niniejszego regulaminu i zaakceptowaniem go do stosowania  bez żadnych 
zastrzeżeń.
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