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15 maja 2020
OD 18 MAJA CZĘŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH ZNOWU DOSTĘPNA

Wznowią swą działalność obiekty o charakterze otwartym administrowane przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji – m.in. stadiony i korty tenisowe. Będą na nich obowiązywać
nowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Park Lisiniec jest już dostępny – z pewnymi
ograniczeniami – od 20 kwietnia.
W związku z ogłoszeniem przez Radę Ministrów wejścia w życie III etapu nowej sportowej
rzeczywistości – tj. zmian w ograniczeniach, nakazach i zakazach w związku z wystąpieniem
stanu epidemii – od 18 maja wznowią w Częstochowie działalność:
Miejski Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Dąbrowskiego
Miejskie Korty Tenisowe przy ul. 3 Maja
Miejski Stadion Piłkarski „Raków” przy ul. Limanowskiego
Miejski Stadion Piłkarski przy ul. Loretańskiej.
Zespół boisk na Sztucznym Lodowisku przy ul. Boya Żeleńskiego
Już od 20 kwietnia otwarty jest Park Wypoczynkowy „Lisiniec” – z wyłączeniem placu zabaw,
parku linowego, skate parku, wypożyczalni sprzętu pływającego i kąpieliska. Z kolei 6 maja
wznowił funkcjonowanie system Częstochowskiego Roweru Miejskiego.
A oto nowe, szczegółowe zasady korzystania z tych obiektów:
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64

będzie czynny codziennie w godzinach 8.00 – 20.00,
udostępniony będzie w części otwartej – bieżnia i płyta trawiasta #℣佐⌡⌀稀 眀礁䈁Ԁ挀稀攀渀椀攀m
trybun),
chęć skorzystania z obiektu należy zgłosić telefonicznie: tel. komórkowy 607 208 646
lub stacjonarny 34 368 36 58,
na terenie obiektu nie ma obowiązku zakrywania twarzy,
przed wejściem i przed wyjściem z obiektu należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie,
na obiekcie, w części otwartej, w tym samym czasie może przebywać
jednocześnie maksymalnie 14 osób i 2 trenerów,
nie ma możliwości korzystania z szatni i wẹ℣佐⌡⌀稁䈀愀 猀愀渀椀琀愀爀渀攀最漀 眀 戀甀搀礀渀欀甀 欀氀甀戀漀眀礀洀
toalety dostępne pod trybunami,
obowiązuje dezynfekcja urzạ℣佐⌡⌀搀稀攀渃Ā 椀 猀瀀爀稁ᤀ琀甀 猀瀀漀爀琀漀眀攀最漀 瀀漀 欀愀稃܀搀礀洀 甁簀礀挀椀甀
grupie korzystających.
Miejskie Korty Tenisowe, ul. 3 Maja 1
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będą czynne codziennie: od poniedziałku do piątku #℣佐⌡⌀稀 眀礁䈁Ԁ挀稀攀渀椀攀洀 搀渀椀 嬀眀椁Ԁ琀攀挀稀渀礀
w godz. 8.00 – 20.00, w soboty, niedziele i dni świąteczne w godz. 8.00 – 19.00,
obiekt udostępniony będzie w części otwartej – 5 kortów #℣佐⌡⌀稀 眀礁䈁Ԁ挀稀攀渀椀攀洀 琀爀礀戀甀渀 椀 挀
gastronomicznej),
chęć skorzystania należy zgłosić telefonicznie pod nr 605 475 548,
po wejściu na zarezerwowany kort nie ma obowiązku zakrywania twarzy,
przed wejściem i przed wyjściem należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie,
w części otwartej, na każdym z kortów, w tym samym czasie mogą przebywać
jednocześnie maksymalnie 4 osoby i jeden trener,
nie ma możliwości korzystania z szatni i wẹ℣佐⌡⌀稁䈀愀 猀愀渀椀琀愀爀渀攀最漀 眀 戀甀搀礀渀欀甀 欀氀甀戀漀眀礀m
(dostępne toalety),
obowiązuje dezynfekcja urzạ℣佐⌡⌀搀稀攀渃Ā 椀 猀瀀爀稁ᤀ琀甀 猀瀀漀爀琀漀眀攀最漀 瀀漀 欀愀稃܀搀礀洀 甁簀礀挀椀甀
grupie korzystających,
zalecane jest dokonywanie opłat za wynajem kortu kartami płatniczymi.
Miejski Stadion Piłkarski ,,Raków”, ul. Limanowskiego 83 oraz Miejski Stadion Piłkarski,
ul. Loretańska 20

będą czynne dla zorganizowanych grup treningowych klubów i stowarzyszeń
sportowych, zgodnie z rezerwacjami dokonanymi u kierowników obiektów,
dla grup treningowych udostępnione będą w części otwartej – boiska piłkarskie #℣佐⌡⌀z
wyłączeniem trybun i budynków klubowych),
po wejściu nie ma obowiązku zakrywania twarzy,
przed wejściem i przed wyjściem należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie,
w części otwartej, na pełnowymiarowych boiskach piłkarskich limit to 22 osoby i 4
trenerów. Jednocześnie będzie możliwość podzielenia boiska pełnowymiarowego na
dwie części. Wówczas na każdej połowie będzie mogło w tym samym momencie
przebywać 16 osób i 3 trenerów. Przy podziale pełnowymiarowego boiska należy
zachować 5-cio metrową strefę buforową,
w przypadku boisk o mniejszych wymiarach, na każdym z nich będzie mogło
jednocześnie przebywać maksymalnie 14 osób i 2 trenerów,
nie ma możliwości korzystania z szatni i wẹ℣佐⌡⌀稁䈀眀 猀愀渀椀琀愀爀渀礀挀栀 眀 戀甀搀礀渀欀愀挀栀 欀氀甀戀漀
(dostępne toalety),
obowiązuje dezynfekcja urzạ℣佐⌡⌀搀稀攀渃Ā 椀 猀瀀爀稁ᤀ琀甀 猀瀀漀爀琀漀眀攀最漀 瀀漀 欀愀稃܀搀礀洀 甀稃܀礀挀椀
grupie korzystających.
Zespół boisk na Sztucznym Lodowisku przy ul. Boya Żeleńskiego 6/8
będzie czynny codziennie w godzinach 8.00 – 22.00,
chęć skorzystania należy zgłosić telefonicznie: tel. komórkowy 603 267 090 lub
stacjonarny 34 360 60 65,
na terenie obiektu nie ma obowiązku zakrywania twarzy,
przed wejściem i przed wyjściem należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie,
na obiekcie, w części otwartej, w tym samym czasie może przebywać
jednocześnie maksymalnie 14 osób i 2 trenerów,
nie ma możliwości korzystania z szatni i wẹ℣佐⌡⌀稁䈀眀 猀愀渀椀琀愀爀渀礀挀栀 眀 戀甀搀礀渀欀u
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administracyjnym (toalety dostępne),
obowiązuje dezynfekcja urzạ℣佐⌡⌀搀稀攀渃Ā 椀 猀瀀爀稁ᤀ琀甀 猀瀀漀爀琀漀眀攀最漀 瀀漀 欀愁簀搀礀洀 甁簀礀挀椀甀
grupie korzystających.
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