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Warunki prowadzenia zajęć/treningów sportowych, wydarzeń sportowych oraz 

współzawodnictwa sportowego 

 

Prowadzenie zajęć/treningów sportowych oraz wydarzeń sportowych jest możliwe pod 

warunkiem, że: 

 

1) liczba osób uczestniczących w tym samym czasie w treningu/zajęciach 

sportowych, wydarzeniu sportowym lub współzawodnictwie sportowym na terenie 

jednego obiektu nie jest większa niż 250 uczestników (nie licząc osób 

zajmujących się obsługą wydarzenia);  

2) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia 

sportowego lub treningów/zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem 

sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym): 

a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych/treningu, 

korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego; 

b) odpowiada za dezynfekcję szatni i węzłów sanitarnych;  

c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych/treningu lub 

korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do 

dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego będącego własnością organizatora;   

d) odpowiada za dezynfekcję urządzeń i sprzętu sportowego będącego jego 

własnością po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;  

e) zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i 

wychodzącymi grupami uczestników zajęć/treningów, wydarzeń 

sportowych lub korzystających z obiektu lub sprzętu sportowego lub w 

inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami; 

3) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych/treningach lub wydarzeniu 

sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są 

obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie 

sportowe, zajęcia sportowe czy trening.  

 

 

 

 



Organizowanie współzawodnictwa sportowego – publiczność 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych: 

a) na stadionach oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania 

sportów motorowych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego w 

rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Motorowy w drugiej klasie 

rozgrywkowej oraz przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie 

rozgrywkowej w sporcie żużlowym  

oraz 

b) innych wydarzeń sportowych lub współzawodnictwa sportowego 

odbywać się może wyłącznie bez udziału publiczności. 

 

Obowiązek zakrywania twarzy przy pomocy odzieży, maseczki etc. oraz zachowania 

dystansu społecznego 2 m. 

Podczas aktywności sportowej nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust oraz zachowania 2 

metrowego dystansu społecznego, ponieważ ze względu na specyfikę sportu nie jest to 

obiektywnie możliwe. Zaleca się jednak jak najmniejszy kontakt i jego utrzymywanie (nawet 

w sporcie), tak często jak tylko jest to możliwe w przypadku danego sportu. 

Jednocześnie podczas przerw w aktywności/rywalizacji sportowej obowiązuje nakaz 

zachowania odległości dwóch metrów od siebie, zaś w przypadku braku możliwości 

zachowania dystansu społecznego – obowiązek zakrywania nosa i ust. Rekomendujemy 

zakrywanie nosa i ust przez osoby zajmujące się obsługą zawodów.  

 

Kto to jest uprawiony do udostępniania obiektu? 

Jest to podmiot (osoba prawna lub fizyczna) uprawniona do dysponowania obiektem -

właściciel albo zarządca (jeśli został ustanowiony) lub podmiot działający w jego imieniu. Nie 

jest to trener czy osoba prowadząca zajęcia. 

 

Dozwolona jest działalność polegająca na prowadzeniu basenów, siłowni, klubów i 

centrów fitness przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa 

sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych. 


