
Zasady sanitarne obowiązujące w Centrum Sportu Akademos. 

 

Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie Regulaminu Centrum Sportu Akademos i wynika z 

konieczności przeciwdziałania rozszerzaniu się epidemii w oparciu o wytyczne sanitarno-

epidemiologiczne. 

Zasady ogólne: 

1. Jednocześnie w obiekcie CS Akademos może przebywać max. 178 osób. 

2. Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przy wejściu na obiekt- w holu CS Akademos znajduje się 

ogólnodostępny automatyczny dozownik z płynem dezynfekującym. 

3. W pomieszczeniach z których korzystają klienci CS Akademos  również znajdują się płyny 

do dezynfekcji. 

4. Na powierzchniach wspólnych i ciągach komunikacyjnych wszyscy klienci zobowiązani są 

do zakrywania ust i nosa. 

5. Prosimy o powstrzymywanie się od gromadzenia się  na holu i ciągach pieszych w 

budynku CS Akademos. 

6. Obiekt jest poddawany regularnej dezynfekcji przez pracowników CS Akademos. 

7. Na obiekcie nie mogą przebywać osoby z objawami infekcji, osoby objęte kwarantanną a 

także osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą zarażoną wirusem 

Covid-19. 

8. Obowiązuje utrzymanie dystansu społecznego pomiędzy klientami minimum 2 metry. 

9. Podczas zakupu wejściówki przy recepcji może znajdować się wyłącznie 1 osoba. 

10. Preferowane są płatności bezgotówkowe. 

11. Do odwołania nie są obsługiwane karty Multisport oraz FitProfit. 

 

Zasady korzystania ze strefy saun: 

1. Wejście do strefy saun jest możliwe po zakupie biletu w recepcji CS Akademos. Nie jest 

prowadzona wcześniejsza rezerwacja miejsc. 

2. Przed wejściem do saunarium klient ma obowiązek zdezynfekować dłonie. 

3. W strefie saun (sauny, strefa odpoczynku, szatnie) może przebywać jednocześnie 

maksymalnie 15 osób (tj. 50% objętości szatni) 

4. Obowiązkowe jest noszenie klapek w strefie odpoczynku, w szatniach oraz pod 

natryskami. 

5. W saunach wymagane jest używanie ręcznika pod stopy. 

6. Drzwi do saun każdorazowo muszą być szczelnie zamykane, aby nie dopuszczać do 

spadku temperatury.  

7. Należy zachować minimum 2 metry odległości pomiędzy osobami przebywającymi w 

saunach, w strefie odpoczynku oraz w szatniach. 

8. W saunach nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. 

9. CS Akademos nie zapewnia klientom wody w saunarium do odwołania. 


