
ZARZĄDZENIE NR 5/2021 

KIEROWNIKA GMINNEJ BIBLITEKI PUBLICZNEJ W BAKAŁARZEWIE 

z dnia 08 czerwca 2021 r. 

w sprawie wznowienia funkcjonowania siłowni wewnętrznej w stanie epidemii COVID – 19 

  

Na podstawie § 8 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie, stanowiącym załącznik do 

uchwały Nr XI/42/07 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 26 września 2007 r., w sprawie utworzenia 

samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 

2007 r., Nr 237, poz. 2440 ze zm.) oraz uchwały Nr XXI/123/2016 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 

22 września 2016 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz 

sposobu ustalania opłat za ich wykorzystywanie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 3679), w związku z 

przepisami w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii  zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Z dniem 08 czerwca 2021r. wznawia się funkcjonowanie siłowni wewnętrznej znajdującej się w 

budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie. 

2. Korzystanie z siłowni odbywać się będzie na warunkach organizacyjnych i sanitarnych określonych w 

wytycznych przeciw epidemiologicznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

3. Regulamin funkcjonowania siłowni wewnętrznej w stanie epidemii COVID – 19 znajdującej się w 

Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie określa Załącznik do Zarządzenia. 

 

§ 2. 

Tracą moc: 

a) zarządzenie Nr 14/202 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie z dnia 16 

września 2020r. w sprawie wznowienia funkcjonowania siłowni wewnętrznej w stanie epidemii 

COVID-19; 

b) zarządzenie Nr 18/2020 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej  w Bakałarzewie z dnia 16 

października 2020r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Bakałarzewie i Filię Biblioteczną w Starym Skazdubie w związku z 

zakażeniem wirusem SARS-Co-2. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                                                                              Kierownik 

 

 

                                                                               mgr Renata Naumowicz 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000209101.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000209101.pdf


Załącznik do zarządzenia Nr 5/2021 

Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Bakałarzewie z dnia 08 czerwca 2021 r. 

 
Regulamin funkcjonowania siłowni wewnętrznej znajdującej się w                                               

Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie w stanie epidemii COVID - 19 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z siłowni wewnętrznej znajdującej się w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Bakałarzewie zwanej dalej Biblioteką, podczas wprowadzenia stanu zagrożenia 

epidemiologicznego, wytyczne zawarte w regulaminie są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie regulaminu porządkowego obowiązującego w siłowni 

wewnętrznej i obowiązuje w czasie obowiązywania regulacji dotyczących prowadzenia działalności związanej 

ze sportem w związku ze stanem epidemii. Każdy użytkownik siłowni ma obowiązek zapoznać się z 

Regulaminem korzystania z siłowni wewnętrznej oraz Zasadami funkcjonowania siłowni obowiązującymi w 

czasie trwania pandemii COVID – 19, a następnie podpisać stosowne oświadczenia o przestrzeganiu 

wszystkich jego zasad. 

 

1. W siłowni wewnętrznej należy bezwzględnie przestrzegać zasad wprowadzonych przez powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie niedostosowanie do wytycznych oraz uchylanie się od wykonania 

nakazów reżimu sanitarnego, będzie skutkować natychmiastowym zakazem korzystania z obiektu.  

2. Aby korzystać z siłowni wewnętrznej należy zapoznać i zaakceptować regulamin istniejący wraz z 

uzupełnieniem dokonanym niniejszym regulaminem. Przystąpienie do zajęć sportowych oznacza 

akceptację mniejszego regulaminu oraz przyjęcie pełnej świadomości z zagrożeń wynikających z epidemii . 

3. Bezwzględny zakaz Korzystania z siłowni wewnętrznej obowiązuje wszystkich którzy : 

 obserwują u siebie objawy chorobowe, 

 są objęci kwarantanną lub izolacją, 

 mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na 

COVID-19. 

4. Siłownia czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach otwarcia biblioteki. 

5. Wejście do siłowni poprzedzone jest wpisem do zeszytu odwiedzin. 

6. Osoby będące w posiadaniu kluczy do drzwi siłowni wewnętrznej, po wypełnieniu stosownych 

oświadczeń, mogą korzystać z  niej poza godzinami otwarcia biblioteki. W tym czasie w siłowni mogą 

przebywać wyłącznie osoby będące w posiadaniu kluczy.   

7. Zajęcia indywidualne trwają max. 1h 15 min., aby dać możliwość skorzystania z siłowni innym osobom. 

Po każdych zajęciach następuje 15 min. przerwa na wietrzenie i dezynfekcję pomieszczenia. 

8. Osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, proszone są o rozważenie decyzji o 

korzystaniu z ćwiczeń w czasie pandemii. Podejmując decyzję o ćwiczeniach biorą na siebie 

odpowiedzialność za ewentualne negatywne konsekwencje. 

9. Do momentu wejścia na siłownię obowiązuje nakaz zakrywanie nosa i ust. 

10. Obowiązuje dezynfekcja rąk dla osób wchodzących i opuszczających pomieszczenie siłowni. 

11. W pomieszczeniu siłowni został wprowadzony limit który określony jest powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. Na wejściu do siłowni wewnętrznej widnieje informacja o aktualnym limicie osób/m2. 

12. Podczas ćwiczeń nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. 

13. Po skończonym cyklu na jednej maszynie ćwiczący ma obowiązek zdezynfekowania urządzenia 

dostępnym środkiem dezynfekującym. 

14. Każdy ćwiczący ma obowiązek zachowania porządku i czystości w siłowni oraz na całym obiekcie. 

15. Obowiązkowe jest przyjście do siłowni w stroju do ćwiczeń. Każdy ćwiczący zobowiązany jest używać 

obuwia zamiennego i osobistego ręcznika, który po zakończeniu ćwiczeń zabiera ze sobą. 



16. W siłowni zabrania się pozostawiania rzeczy osobistych. Każdorazowo po dezynfekcji i sprzątaniu 

pozostawione rzeczy osobiste będą usuwane. 

17. Ćwiczący zachowują dystans społeczny (nie mniejszy niż 1,5 m) oraz ćwiczą na co drugiej maszynie. 

18. Obowiązuje zakaz korzystania z węzła sanitarnego przy siłowni. Użytkownicy siłowni  korzystają z toalety 

znajdującej się przy wejściu do biblioteki.  

19. W siłowni obowiązuje zakaz słuchania głośnej muzyki oraz głośnego zachowywania się, ponieważ w  

pomieszczeniach obok siłowni odbywają się inne zajęcia. 

20. Użytkownicy, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez 

personel i w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym. 

21. Pracownicy biblioteki sprawują również ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszych zasad, dlatego 

wszystkie osoby przebywające w siłowni zobowiązane są do podporządkowania się ich uwagom i 

poleceniom. 

22. Uwagi dotyczące funkcjonowania siłowni wewnętrznej należy zgłaszać kierownikowi Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Bakałarzewie, ul. Młyńska 11.  

 

 

 

                                                                              Kierownik 

 

 

                                                                               Renata Naumowicz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

 

 

Oświadczenie osoby korzystającej z siłowni 

w Gminnej Bibliotece Publicznej  w Bakałarzewie, na czas trwania epidemii COVID-19 

 

 

……………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko uczestnika 

……………………………………………………………………………….. 

telefon kontaktowy uczestnika 

……………………………………………………………………………….. 

adres zamieszkania uczestnika 

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażeniem wirusa SARS-CoV-2 podczas 

korzystania z siłowni wewnętrznej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem funkcjonowania siłowni wewnętrznej w Gminnej 

bibliotece Publicznej w Bakałarzewie stanie epidemii COVID – 19 w Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Bakałarzewie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.                                                                                                                             

Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Bakałarzewie w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Bakałarzewie. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

a) jestem zdrowy/a, a na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni nie występowały u mnie i innych 

domowników symptomy wirusa COVID-19 i innych chorób zakaźnych; 

b) nie jest objęty/a nadzorem epidemiologicznym, nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałem/am w 

ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem; 

c) w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywałem/am za granicą; 

 

W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności zobowiązuję się o tym 

bezzwłocznie poinformować Gminną Bibliotekę Publiczną w Bakałarzewie oraz w trybie 

natychmiastowym zrezygnować z korzystania z  siłownię wewnętrznej.  

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i zdaję sobie sprawę, że zatajenie istotnych informacji 

związanych z koronawirusem naraża mnie na odpowiedzialność cywilną, a w przypadku, gdy okaże się, że 

jestem chory/a – również na odpowiedzialność karną. 

 

 

 

                                                             ………………….…………….……………………… 
                                                                              Data i czytelny podpis uczestnika  

 

 

 

                                                                                                                      ………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                               Data i czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich 

 

 

 

 

 

 



Szanowni Państwo, 

informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie  pobiera od Państwa dane kontaktowe w postaci 

imienia, nazwiska i nr telefonu na wypadek stwierdzenia u którejś z osób korzystających z siłowni wewnętrznej 

znajdującej się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie zakażenia SARS-CoV-2 w celu 

poinformowania Państwa o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie, ul. Młyńska 11,         

16-423 Bakałarzewo,  kontakt tel. 87 5694065 lub e-mail: gbp@bakalarzewo.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail: marjeg1@gmail.com, tel. 693156566. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa 

COVID-19 (art. 6 ust. 1 lit d RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, 

której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej). 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

5. Posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

6. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu trwania epidemii w Polsce, a następnie zgodnie z   

przepisami prawa. 

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

 
 

 

Bakałarzewo, dn. ………………….………… ………………….…………….……………………… 

 Czytelny podpis uczestnika 

                                 

 

 

     ………………………………………………………………………………………….. 

Czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich 

 

 

 

mailto:marjeg1@gmail.com

