
Drodzy Państwo, 

w związku z otwarciem obiektów sportowych dla ograniczonej liczby trenujących 

(maksymalnie 14 zawodników), zdecydowaliśmy się wznowić zajęcia już od 18 maja (poniedziałek), 

jednak w nieco zmienionej formie. Zajęcia na naszym boisku będą organizowane początkowo dla 

mniejszej liczby osób. Trener zaproponował tworzenie na boisku oddzielnego sektora dla każdego 

zawodnika. Każde zajęcia odbędą się tylko w przypadku zapisu co najmniej sześciu osób. 

Dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w zajęciach tylko dwa razy w tygodniu. 

Zaproponowaliśmy podział pod względem wieku zgłoszonych dzieci. Tygodniowy harmonogram 

zajęć będzie dostępny na stronie Salosu Kraków (www.salos.pl). Na każdy kolejny trening 

trzeba będzie zapisać dziecko od nowa. Harmonogram na kolejny tydzień będzie się ukazywał 

w piątek wieczorem. Zapisu będzie można dokonać poprzez kliknięcie na godzinę konkretnego 

treningu, która równocześnie jest odnośnikiem do formularza Google. 

 

 

 

 

 

 

 

Przy zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz numer telefonu kontaktowego. Każdy 

formularz zgłoszeniowy będzie miał ograniczenie do dziesięciu zgłoszeń. W razie zapisu 

internetowego mogą pojawić się dwa komunikaty: 

1. „formularz został przesłany” – oznacza poprawny zapis w systemie i możliwość 

uczestnictwa dziecka w wybranych zajęciach; w razie wątpliwości, czy zapis został 

dokonany, można kontaktować się z biurem Salosu. 

2. „Na ten termin nie ma już wolnych miejsc.” – oznacza, że wszystkie miejsca na ten 

konkretny termin zostały już zarezerwowane i można spróbować zapisać się na inne 

zajęcia.   

Zgłoszenia będzie można również dokonać telefonicznie (+48 697 130 313) w biurze (nie 

u trenera!), w godzinach pracy, jedynie w przypadku wolnych miejsc.  

Zgodnie z aktualnymi zezwoleniami, na każde zajęcia dziecko powinno przyjść przebrane 

w strój sportowy – nie będzie możliwości korzystania z szatni. Przepisy nie pozwalają na 

przebywanie rodziców na boisku sportowym, dlatego też prosimy o pozostawanie, np. na parkingu 

czy na Bulwarach Wiślanych, zachowując odpowiedni dystans społeczny. Prosimy również 

o punktualne odbieranie swoich pociech po zajęciach. Przed wejściem na boisko, dzieci mają 

obowiązek zdezynfekowania rąk, przygotowanym przed wejściem na obiekt płynem do 

dezynfekcji. Na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy maseczką lub fragmentem odzieży. 

 Ograniczenia sanitarne zostały przygotowane zgodnie z: 

https://www.gov.pl/web/sport/rusza-iii-etap-odmrazania-polskiego-sportu 

https://www.gov.pl/web/sport/iii-etap---pytania-i-odpowiedzi 

https://www.gov.pl/web/sport/rusza-iii-etap-odmrazania-polskiego-sportu
https://www.gov.pl/web/sport/iii-etap---pytania-i-odpowiedzi

