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Od niespełna 2 tygodni elblążanie chętnie korzystają z toru wrotkarskiego, boisk do siatkówki,
koszykówki i piłki ręcznej oraz kortów tenisowych. Mimo, że ograniczenia ze względów
bezpieczeństwa są spore, nie brakuje chętnych, którzy aktywnie spędzają czas na świeżym
powietrzu.
Od 4 maja możliwe było uruchomienie otwartych obiektów sportowych, takich jak Tor
Wrotkarsko-Łyżwiarski Kalbar wraz z 3 boiskami wielofunkcyjnymi oraz 2 kortami tenisowymi.
- Zainteresowanie aktywnym spędzaniem czasu na świeżym powietrzu jest bardzo duże –
informuje Jarosław Czerski, kierownik Toru Kalbar. – Elblążanom brakowało możliwości, aby
pograć w piłkę czy pojeździć na rolkach. Zapraszamy wszystkich zwolenników sportowego trybu
życia do przyjścia i skorzystania z naszych otwartych obiektów, jeśli tylko warunki
atmosferyczne będą sprzyjające.
Z toru oraz boisk do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej można korzystać codziennie
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bezpłatnie, ale przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Najważniejsze obostrzenie
dotyczy liczby osób będących na terenie obiektów sportowych. Na torze wrotkarskim
jednocześnie może przebywać maksymalnie 6 osób. Podobnie jest w przypadku
poszczególnych boisk wielofunkcyjnych – na każdym boisku do 6 osób. Po weekendzie (od 18
maja) limity te zostaną zwiększone do 14 osób.
Od poniedziałku do piątku mieszkańcy mogą korzystać z toru i boisk od godz. 9 do 14 i od 17
do 21, w soboty od 11 do 21, a w niedziele od 9 do 21. Wejścia podzielone są na 50-minutowe
sesje, a szczegółowy grafik znajduje się na stronie MOSiR. Nie ma możliwości dokonania
rezerwacji. W związku z ograniczeniem liczby osób, które mogą przebywać na terenie obiektu,
liczy się kolejność przyjścia.
Inaczej jest w przypadku kortów tenisowych, gdzie wejście możliwe jest po wcześniejszym
zarezerwowaniu. Na każdym z kortów tenisowych obowiązuje limit 4 osób na kort. Opłaty za
korzystanie pobierane są zgodnie z cennikiem, który znajduje się na stronie MOSiR. Korty
tenisowe dostępne są od poniedziałku do soboty od godz. 8 do 21, a w niedziele od 10 do 21.
Rezerwacji dokonać należy telefonicznie pod nr telefonu: 537 443 376.
Zasady bezpieczeństwa
W trakcie korzystania z otwartych obiektów sportowych obowiązują specjalne zasady
bezpieczeństwa tj. zachowanie dystansu społecznego, ograniczona liczba osób, dezynfekcja
rąk przy wejściu i wyjściu, brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu, obowiązek
zasłaniania twarzy – w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na
boisku, korcie czy torze nie ma obowiązku zakrywania twarzy.
Zapraszamy i jednocześnie prosimy o zachowanie ostrożności oraz dbanie o bezpieczeństwo
swoje i innych osób.
Tekst i fot. MOSiR
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