Klaipėdos pliažo tinklinio klubas – Klaipeda Beachvolley
Club

Atsižvelgiant į LR Vyriausybės paskelbtą informaciją dėl karantino sąlygų švelninimo, gegužės
18 d. (pirmadienį) atnaujiname veiklą.
SVARBI INFORMACIJA:
Atkreipiame dėmesį, kad siekiant maksimalaus Jūsų saugumo, bus
laikomasi šių aikštelių naudojimosi taisyklių:
– Prašome laikytis 2m atstumo tarp žaidėjų, vengti kontakto ar bet kokių
susibūrimų žaidimo metu;
– Atvykstant į kiekvieną rezervaciją, žaidėjai bus įleidžiami ne anksčiau nei 15
minučių iki žaidimo laiko, siekiant išvengti susibūrimų prie aikštelių;
– Inventoriaus nuomos paslauga teikiama, bet dėl esamos padėties ir saugumo
duodamas vienas paplūdimio tinklinio kamuolys 1 aikštelei arba 3 paplūdimio
teniso kamuoliukai. Jums atvykus jie, paduodant, dezinfekuojami ir naudotis jais
gali tik jūsų kompanija.
– Minimalus atstumas tarp žmonių ir/ar jų grupių privalo būti ne mažesnis kaip
2m;
– Lankytojai privalo griežtai laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų higiena,
kosėjimo ir čiaudėjimo etiketas);
– Visiems, kurie jaučiasi prastai, karščiuoja, serga ir patenka į koronaviruso
rizikos grupes, draudžiama lankytis sporto arenoje;
– Nesportuodami bendrose arenos patalpose dėvėkite kaukes;
– Persirengimo kambariuose rekomenduojame būti kuo trumpiau,
rekomenduojame nesinaudoti dušais; Spintelių rakteliai išduodami registratūroje,
žaidėjas nešasi raktelį su savimi ir jį laiko atskirai nuo kitų dalyvių raktelių
– Lankytojai naudojasi tik savo gertuvėmis, jas laiko atskirai nuo kitų dalyvių;
– Organizuojant grupines treniruotes, būtina išlaikyti ne mažesnį nei 2 m atstumą
bei 5 kv.m. plotą vienam dalyviui. Rekomenduojama periodiškai treniruotes
baigti vieniems kiek anksčiau už kitus, kad žmonės nesibūriuotų koridoriuose,
bendrose patalpose bei persirengimo kambariuose.
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Šios taisyklės gali būti bet kada koreguojamos ar papildytos tiek mūsų iniciatyva,
tiek atsakingų Lietuvos valdžios institucijų nurodymu.

Dėkojame už supratimą ir pagarbą vienų kitiems !
KBC
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