SOKOL
BABICE NAD SVITAVOU

INFORMACE K OBNOVENÍ ČINNOSTI
Výbor T.J. Sokol Babice nad Svitavou na své mimořádné schůzi dne 11. 5. 2020 projednal a schválil
provoz Sokolovny následovně:
Dle nařízení vlády ČR č. 490 ze dne 4. 5. 2020 je možné od 11. 5. 2020 začít opětovně využívat
venkovní i vnitřní sportoviště.

Podmínky pro trénink oddílů dospělých na venkovním i vnitřním sportovišti
od 17. 5. 2020
1) na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,
2) vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
3) sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest
(nos, ústa), který brání šíření kapének,
4) na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou - BUDE
UMÍSTĚNA NA STOLKU U VSTUPU DO TĚLOCVIČNY
5) nebudou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny,
sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby
se ve vnitřních prostorech nepotkávalo více osob - JE ZÁKAZ PŘEVLÉKÁNÍ VE VŠECH PROSTORÁCH
SPORTOVNÍ HALY. Prakticky by měl přijít každý již převlečen, v šatně se pak pouze přezuje.
6) po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových
pomůcek – ZODPOVÍDÁ TRENÉR NEBO ZODPOVĚDNÁ OSOBA KONČÍCÍHO ODDÍLU
7) striktně dbát na to, aby do sokolovny vstupovali pouze členové příslušného oddílu (důsledné
zavírání vstupních dveří - ZODPOVÍDÁ TRENÉR NEBO ZODPOVĚDNÁ OSOBA ODDÍLU
8) zahájení činnosti oddílu sdělí zodpovědný trenér starostovi nebo jednateli TJ alespoň dva dny
předem.
Vzhledem k náročnosti dodržování uvedeného Výbor rozhodl o započetí činnosti pouze u oddílů
dospělých.
Zjištění jakýchkoliv přestupků proti výše uvedenému může mít za následek opětovné přerušení
činnosti!

Z důvodu probíhajících úprav v areálu Sokolovny a zahájení školní docházky
v ZŠ a MŠ, plánujeme zahájit fungování oddílů dětí v týdnu od 25. 5. 2020.
Podmínky budou upřesněny.
Žádáme Vás o respektování pravidel a chápavý přístup.
V Babicích nad Svitavou dne 11. května 2020, Výbor T.J.
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