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OSU!

Stan Pandemii od 13 marca jest nadal utrzymywany.

Poniżej będziemy informować na bieżąco o planach dalszej działalności Klubu Sportowego
Budokai Lublin w związku z zaistniałą sytuacją.

Stan obecny:

30.05.2020 - nowe rozporządzenie i nowe limity treningowe na orlikach i halach
sportowych!
ocześnie może trenować lub brać udział w wydarzeniu sportowym 150 osób!

Jedn

29.05.2020 - z powodu ogniska Sars-cov 2 w parafii Pliszczyn, władze gminy Wólka
zdecydowały o odwołaniu zajeć w SP w Łuszczowie Drugim i Pliszczynie do 10 czerwca. Do 3
czerwca trwa kwarantanna w SP w Pliszczynie. O dalszych losach grup z Gminy Wólka
będziemy informować na bieżąco.

25.05.2020 - pomimo oficjalnej informacji o "powrocie spotu" do sal gimnastycznych
uzyskaliśmy informacje z Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin, że sale gimnastyczne w SP nr
57 oraz SP Nr 27 nie zostaną udostępnione w tym roku szkolnym z powodu narzuconych zasad
sanitarnych.

18.05.2020 - w tej chwili jeszcze brakuje informacji o możliwości korzystania ze sportowych
obiektów szkolnych. Dzięki przychylności kierownictwa szkoły uzyskaliśmy możliwość
korzystania z orlika przy SP nr 57 w Lublinie. W dniu dzisiejszym odbędzie się pierwszy trening
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grupy zawodniczej. O zasadach można poczytać jeszcze dzisiaj >>>tutaj<<<

14.05.2020 - Po ogłoszeniu przez Prezesa Rady Ministrów, że od 18 maja rozpoczynają się
zajęcia na salach sportowych w dniu dzisiejszym mamy odpowiedź od szkół i z Wydziału Sportu
UM Lublin, że w tym momencie nie ma rozporządzeń na podstawie których obiekty mogłyby
działać. Nie wiadomo też, czy szkolne obiekty sportowe będą objęte rozporządzeniem tak jak
typowe hale sportowe. Czekamy na informacje do... poniedziałku.
11.05.2020 - Pojawiły się rozporządzenia dot. korzystania ze sportowych obiektów
przyszkolnych (orlików) i innych plenerowych obiektów sportowych. Niestety pierwszeństwo
korzystania z jako takich przysługuje tym, co korzystali z nich dotychczas, czyli głównie
szkółkom piłkarskim i innym grom zespołowym.
29.04.2020 - PRM zapowiedział otwarcie gospodarki. Póki co od 4 maja możliwe będzie
przeprowadzanie treningów w otwartym terenie dla maksymalnie 6 osób. Brak informacji kiedy
dostępne będą fizycznie orliki i boiska szkolne. Brak uregulowań prawnych w tym zakresie.
Więcej informacji wkrótce.

20.04.2020 - zniesiony zakaz przemieszczania się w celach rekreacyjnych. Znowu możecie
biegać, jeździć na rowerze lub rolkach, lecz w maseczce zasłaniającej usta i nos. Trzeba
pamiętać o zachowaniu odległości 2 m od innych ludzi! Zakaz wychodzenia z domu bez
pełnoletniego opiekuna dzieci do lat 13!
09.04.2020 - treningi zawieszone do 28 kwietnia 2020 roku. Uwaga! Wprowadzone
ograniczenia w poruszaniu się uniemożliwiają indywidualne treningi w plenerze! Wprowadzono
Zakaz wychodzenia z domu bez pełnoletniego opiekuna dla dzieci i młodzieży do lat 18.
24.03.2020 - decyzją Rady Ministrów oraz Prezydenta Miasta Lublin treningi zawieszone do 10
kwietnia 2020 roku.

12.03.2020 - decyzją Rady Ministrów oraz Prezydenta Miasta Lublin treningi zawieszone do 25
marca 2020 roku.

Działania Klubu w trakcje pandemii:
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17.06.2020

Nowy grafik zajęć dostępny
&gt;&gt;&gt;tutaj&lt;&lt;&lt;

01.06.2020
30.05.2020

Z uwagi na możliwość przeniesienia odpowiedzialności za warunki sanitarne na
Zmiana grafików zajęć online
&gt;&gt;&gt;tutaj&lt;&lt;&lt;

29.05.2020
Zmiana grafików zajęć online
&gt;&gt;&gt;tutaj&lt;&lt;&lt; oraz zajęć na orlikach i bois
&gt;&gt;&gt;tutaj&lt;&lt;&lt;
28.05.2020
Otrzymaliśmy informacje&gt;&gt;&gt;tutaj&lt;&lt;&lt;
ze SP nr 30 w Lublinie, że po 2 tygodniach ustalania za
25.05.2020
Rozpoczynamy treningi &gt;&gt;&gt;tutaj&lt;&lt;&lt;
w obiektach Orlik przy ZSO Pozostajemy
nr 4 w Lublinie,
w kontakcie
przy ul. Tum
ze
25.05.2020
Ustalone zostały godziny i dni korzystania z sali gimnastycznej ZSP w Pliszczynie oraz boiska i sanitaria
19.05.2020
nowe informacje o rekrutacji na XVI Letni Obóz KS Budokai Lublin
18.05.2020
Rozpoczynamy treningi &gt;&gt;&gt;tutaj&lt;&lt;&lt;
w obiektach Orlik przy SP 57
Pozostajemy
w Lublinie dla
w kontakcie
Grup 57-1,ze2
15.05.2020
Prowadzimy zapisy na zajęcia treningowe zgodnie z obowiązującymi przepisam
23.04.2020
Walne zebranie zmienia Statut. Przesuwa kompetencje dot. m.in. ustalania wyso
20.04.2020 do 24.04.2020
Konkurs na najlepszą fotografię.
&gt;&gt;&gt;tutaj&lt;&lt;&lt;
Temat: "Moja ulubiona technika karate. Więcej
06.04.2020
Zaczęliśmy treningi online
#zostańwformie
przeznaczone- tylko
Członkowie
dla członków
KS Budokai
grupy -Lublin

Grafik zajęć:

&gt;&gt;&gt;tutaj&lt;&lt;&lt;&lt;

05.04.2020
Założona została prywatna
#zostańwformie
grupa na Facebook
- Członkowie
KS Budokai Lublin

Grupa utworzona w celutylko
przekazywania treści związanych
członków działaniami dla
KS
członków
BudokaiKS
Lublin,
Budokai
w tym
Lublin.
ankie

Prosimy o dołączanie osób trenujących w Klubie! Jeżeli młody karateka nie posiada profilu na FB zapras
01.04.2020
13)

ruszają zaliczenia do egzaminu
(Szczegóły
- test
nasprawnościowy.
FB #zostańwformie - wyzwanie

01.04.2020
25.03.2020
sportowych

nowe informacje o rekrutacji na XVI Letni Obóz KS Budokai Lublin
decyzja Zarządu Klubu o rekompensacie za przerwę w zajęciach

16.03.2020 - 04.04.2020Filmy i inne zadania publikowane
#zostańwformie1
w wydarzeniu
#zostańwformie2
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16.03.2020 do 22.03.2020
konkurs plastyczny
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