LIGA OBRONY KRAJU
ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa

L.dz. DPSOPiW ZG LOK/2020

Warszawa, dnia 10.10.2020 r.

SZANOWNI PANOWIE DYREKTORZY!
Od 10 października 2020r. wprowadzone zostały zasady do realizacji „ze strefy żółtej” na terenie
całego kraju, a to oznacza powrót wielu obostrzeń, między innymi noszenia maseczek ochronnych ust i nosa
w przestrzeni publicznej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r.w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U z 2020r. poz. 1758) przekazuję wiążące wszystkich wyjaśnienia, informacje i uwagi, dotyczące
korzystania ze obiektów Ligi Obrony Kraju tj. strzelnic będących w zarządzie LOK, działalności wodnej,
działalności modelarskiej i łączności w Lidze Obrony Kraju.
Zgodnie z § 24 ust. 1 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r.w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U z 2020r. poz. 1758) cyt. „ Do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej
lub jednostkę wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na
wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom” .
§ 24 ust. 2 cyt. „Do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach
organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów
przebywających , w tym samym czasie , w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na
jedno stanowisko obsługi”.
§ 27 ust. 1 cyt. „Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub innej
części, maseczki, maski, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa:
§ 27 ust. 1 pkt 1 cyt. „w środkach publicznego transportu zbiorowego….”.
§ 27 ust. 1 pkt 2 w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby:
administracji publicznej, oświaty, turystyki, sportu…..”.
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§ 28 ust. 1 cyt. „Do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy
z dnia 24 lipca 2015r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U z 2019r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń
organizowanych na podstawie zawiadomienia, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 albo decyzji,
o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym:
1. Maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób
§ 28 ust. 1 pkt 2 cyt. „Uczestnicy zgromadzenia, o której mowa w ust. 1, są zobowiązani do
zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie
z § 27 ust. 1”.
§ 28 ust. 9 pkt 1 cyt. „ Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1
imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju:
1. imprez, spotkań i zebrań do:
50 osób – w przypadku obszaru czerwonego;
100 osób – w przypadku obszaru żółtego
- z wyłączeniem obsługi

Dodatkowe ograniczenia obszarze czerwonym i obszarze żółtym.

§ 29 ust. 1 cyt. „Do odwołania na obszarze czerwonym”
§ 29 ust. 1 pkt 4 cyt. „współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe
są organizowane przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. –
Prawo przedsiębiorców oraz inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i
rekreacyjnej - bez udziału publiczności na obiektach, o których mowa § 30 ust. 1 pkt 6”.
§ 30 ust. 1 cyt. „Do odwołania na obszarze żółtym”
§ 30 ust. 1 pkt 1 ppkt b cyt. „związanej z organizacją i zarządzaniem imprezami,
spotkaniami, szkoleniami, jest dopuszczalne, pod warunkiem obowiązku zakrywania ust i nosa oraz
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zapewnieniu, aby w miejscu odbywania imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba
na 4 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników”.
§ 30 ust. 1 pkt 7 ppkt 3 cyt. „podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator
wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych:
weryfikuje liczbę uczestników w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym,
korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego;
dezynfekuje szatanie i węzły sanitarne;
zapewnia osobom uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym,
lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do
dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie
korzystających;
zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami
zajęć sportowych. wydarzeniu sportowym, lub korzystającym z obiektu sportowego
lub sprzętu sportowego lub inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami”.
osoby uczestniczące w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, lub
korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego obowiązane są do
dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt”.

Ponadto przypominam:
W przypadku otwartych i zamkniętych strzelnic – na jednej osi strzeleckiej będzie mogła
przebywać liczba osób nie większa niż połowa stanowisk strzeleckich (z wyłączeniem obsługi).
1.

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające
z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc
i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

2.

Na obiektach sportowych zamkniętych i otwartych można prowadzić zajęcia odpłatnie dla
uczestników tzw. zajęcia indywidualne.
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3.

Nie ma limitu liczebności jednostek pływających na danym obiekcie wodnym LOK. Ograniczenie
w tym zakresie może wprowadzić regulaminem wewnętrznym właściciel/administrator obiektu
wodnego. Należy przy tym pamiętać o stosowaniu się do obowiązujących zasad sanitarnych po
zejściu na ląd.

4.

Nie jest ograniczona limitem wieku możliwość udostępnienia otwartych obiektów sportowych.
Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13 lat
może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej.

5.

Nie ma możliwości udostępniania sal konferencyjnych znajdujących się na terenie kompleksów
sportowych.

6.

Uprawnionym do udostępniania obiektu (np. strzelnicy ) jest podmiot (osoba prawna lub fizyczna)
uprawniona do dysponowania obiektem, właściciel lub zarządca (jeśli został udostępniony) lub
podmiot działający w jego imieniu.
Nie jest to trener czy osoba prowadząca zajęcia.

7.

Nie ma obowiązku gromadzenia danych osobowych osób przebywających na obiekcie otwartym.

8.

Istnieje możliwość prowadzenia działalności polegającej na wypożyczaniu sprzętu wodnego.

9.

Korzystanie z obiektów sportowych o charakterze otwartym będzie możliwe jedynie pod
warunkiem, że:

a.

podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub
sprzętu;

b.

podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła
sanitarnego ( poza toaletą WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję
urządzeń.

c.

podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub
sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;

d.

podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym
użyciu i każdej grupie korzystających;

e.

podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między
wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt
między grupami korzystających;
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f.

osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając
obiekt.

Ważne!

Od 10 października cały kraj zostanie objęty strefą żółtą, z wyłączeniem
powiatów należących do strefy czerwonej.
Obszary zakwalifikowane jako czerwone (od 10.10.2020)
Powiat:

Województwo:

aleksandrowski

kujawsko-pomorskie

Grudziądz

kujawsko-pomorskie

janowski

lubelskie

łęczyński

lubelskie

włodawski

lubelskie

bełchatowski

łódzkie

wieluński

łódzkie

Piotrków Trybunalski

łódzkie

limanowski

małopolskie

myślenicki

małopolskie

nowotarski

małopolskie

suski

małopolskie

tatrzański

małopolskie

otwocki

mazowieckie

szydłowiecki

mazowieckie
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oleski

opolskie

dębicki

podkarpackie

mielecki

podkarpackie

białostocki

podlaskie

zambrowski

podlaskie

Suwałki

podlaskie

kartuski

pomorskie

kościerski

pomorskie

pucki

pomorskie

słupski

pomorskie

Sopot

pomorskie

kłobucki

śląskie

kielecki

świętokrzyskie

Kielce

świętokrzyskie

bartoszycki

warmińsko-mazurskie

działdowski

warmińsko-mazurskie

iławski

warmińsko-mazurskie

ostródzki

warmińsko-mazurskie

krotoszyński

wielkopolskie

międzychodzki

wielkopolskie

rawicki

wielkopolskie

wolsztyński

wielkopolskie
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Koszalin

Zachodniopomorskie

Dbajmy o siebie i bądźmy ostrożni.

P R E Z E S LOK
J. Salamucha

Wyk. A.Z. tel. 661 556 673
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