Krosno, 19.05.2020

KOMUNIKAT W SPRAWIE POWROTU NA STRZELNICĘ

Szanowni rodzice oraz zawodnicy,
Po zapoznaniu się z wytycznymi rządu oraz zarządzeniem Prezesa LOK w sprawie
możliwości korzystania z obiektów sportowych i strzelnic należących do LOK w ograniczonej
formie wracamy do zajęć treningowych wg poniższych zasad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dwie sesje (godz. 17:00 oraz 18:30) w ciągu jednego treningu i przerwa techniczna
pomiędzy nimi
Brak możliwości korzystania z jednego sprzętu (komplet stroju strzeleckiego, rękawica, czy
karabin/pistolet) przez dwie osoby jednego dnia
Krótsze treningi
Obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem na strzelnicę i wyjściem z niej
Maksymalnie 5 zawodników jednocześnie na strzelnicy (tak by zachować odstęp co drugie
stanowisko)
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych (kaszel, gorączka, bóle
mięśni itp.) bezwzględny i bezdyskusyjny zakaz przychodzenia na strzelnicę w danym dniu
W miarę możliwości w drodze na trening nie korzystać ze środków komunikacji publicznej
Obowiązkowa weryfikacja uczestnika zajęć (imienny harmonogram treningów dostępny u
trenera)
Podczas treningu nie ma obowiązku korzystania z maseczki, natomiast przypominamy, by
używać jej w drodze na trening i do domu
Pamiętajmy o konieczności zachowania dystansu społecznego!
Rodzice zawodników niepełnoletnich muszą wyrazić zgodę na udział w zajęciach
Ponadto, w związku z powrotem na strzelnicę, składki członkowskie stają się znowu

obowiązkowe (za maj włącznie). Prosimy o wyrozumiałość, wciąż nie jest jasna sytuacja dotacji z
UM na realizację zadań z zakresu sportu, ponadto niektórzy sponsorzy klubu znajdują się w trudnej
sytuacji finansowej. Zachęcamy również do rozpowszechnienia programu wsparcia naszego
stowarzyszenia „Klub 100” wśród swoich znajomych. Szczegóły programu znajdują się na
ulotkach, które otrzymacie Państwo od prowadzącego zajęcia”
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