ZAVOD ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS
SEŽANA , K OSOVELOVA ULICA 1 C , 6210 SEŽANA
Hišni red za uporabnike teniških igrišč Sežana od torka, 21. 4. 2020 naprej, do preklica.
Skladno z odlokom Vlade RS, pridobljenimi odgovori s strani pristojnih vladnih institucij, krovne
teniške organizacije Tennis Europe in drugih teniških zvez, smo na Zavodu za šport, turizem in prosti
čas Sežana pripravili nov hišni red za uporabnike teniških igrišč v Sežani:
 Uporabniki na igrišče prinesejo le lopar in žogice, vsa ostala oprema se odsvetuje.
 Preoblačenje, odlaganje oblačil in drugih osebnih predmetov na skupne površine je
prepovedano.
 Ob vstopu in izstopu s teniškega igrišča je obvezno razkuževanje rok. Pri razkuževanju
upoštevajte minimalno varnostno razdaljo 1,5 metra.
 Dovoljena je samo igra »posamično« (single), pri čemer je potrebno ves čas zagotavljati
minimalno razdaljo med igralcema 1,5 metra ali več. Večje skupine (trije ali štirje igralci na
igrišču naenkrat) so dovoljene izključno za člane skupnega gospodinjstva.
 Rokovanje pred, med in po igri močno odsvetujemo, razen, če igrate s člani svoje družine.
 Izogibajte se fizičnemu stiku z drugimi igralci in njihovo opremo. Hoja na nasprotnikovo stran
za pregled odtisa žogice je odsvetovana. Prav tako odsvetujemo menjavo strani med igro.
 Po končani igri žogice spravite v pločevinko/plastenko za žogice. Svetujemo, da ostanejo
nedotaknjene vsaj 72 ur.
 Po končani uporabi nemudoma zapustite igrišče. Naslednji uporabniki lahko vstopijo na
igrišče šele, ko so uporabniki pred njimi zapustili igrišče.
 Uporaba vlečke je dovoljena izključno s predhodno razkuženimi rokami.
 Uporaba košev za smeti in vodne pipe, ki je nameščena na igrišču, je prepovedana.
 Igranje tenisa je dovoljeno splošni javnosti za namen rekreativne športne dejavnosti
prebivalstva. Izvajanje organiziranih trenažnih procesov športnikov tekmovalcev in izvajanje
rekreativnih teniških tekmovanj ni dovoljeno.
 Če ste bolni ali imate katerega od simptomov respiratornega obolenja (kihanje, izcedek iz
nosu, bolečina v grlu, kašljanje, povišana telesna temperatura, glavobol…) ostanite doma.
Trenutni ukrepi so začasne narave. Verjamemo, da bomo z doslednim upoštevanjem le-teh lahko na
igriščih kmalu uživali bolj svobodno. Veliko teniških užitkov želimo in ostanite zdravi.
Zavod ŠTIP Sežana
Aleks Štolfa, direktor

Sežana, 20. 4. 2020

Prosimo za striktno spoštovanje hišnega reda. Pridržujemo si pravico, da kršiteljem nadaljnjo uporabo igrišča prepovemo.
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