ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA ZAWODNIKÓW I RODZICÓW
§1
Niniejsze zasady został opracowane w celu zapewnienia jak najwyższych standardów
bezpieczeństwa w związku z organizowanym wydarzeniem. Ich przestrzeganie jest obowiązkiem
każdej osoby zaangażowanej w organizację wydarzenia i biorącej w nim udział – jest to
bezwzględnie ważne ze względu na ochronę zdrowia personelu i uczestników.
§2 Informacje wstępne
1. Obsługa przy wejściu na teren obiektu, gdzie organizowany jest Turniej Copa Española (dalej
wydarzenie) weryfikuje oświadczenia uczestników dotyczące bezpieczeństwa podczas trwającej
epidemii COVID-19. Za osobę niepełnoletnią oświadczenie wypełnia rodzic/opiekun prawny. Nie
ma możliwości wejścia na boisko bez podpisanego oświadczenia.
2. Uczestnik wykazujący zewnętrzne objawy choroby (kaszel, katar, złe samopoczucie, podwyższona
temperatura ciała) nie może on zostać dopuszczony i uczestniczyć w wydarzeniu.
3. Uczestnicy niewykazujący objawów po wypełnieniu oświadczenia, o którym mowa powyżej
otrzymują opaski umożliwiające poruszanie się po terenie obiektu, gdzie organizowane jest
wydarzenie. Nie należy zdejmować opasek na terenie organizowanego wydarzenia przed
ostatecznym opuszczeniem wydarzenia. Osoba bez opaski zostanie poproszona o ponowne
wypełnienie oświadczenia lub o opuszczenie wydarzenia.
§3 Ogólne zasady higieny
1.

Fizyczny udział w wydarzeniu mogą brać tylko i wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów
chorobowych.

2.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub objęta izolacją, nie wolno brać fizycznego
udziału w przygotowaniach do wydarzenia oraz w wydarzeniu.

3.

Każdą niepokojącą sytuację, w tym nagłe złe samopoczucie należy niezwłocznie zgłaszać
Organizatorom, jest to bardzo ważne ze względu na konieczność zapewnienia właściwej ochrony
pozostałych uczestników wydarzenia.

4.

Podczas pracy i w trakcie wydarzenia obowiązuje dystans społeczny (min. 2 metry) i zasada
ograniczania zbędnych kontaktów (podawanie rąk, przytulanie, całowanie na przywitanie,

przybijanie „piątek”).
5.

W trakcie wydarzenia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.

6.

Jeżeli w ciągu 14 dni od zakończenia wydarzenia zostanie u uczestnika stwierdzony COVID-19,
niezwłocznie powinien zawiadomić Organizatora, aby mógł podjąć niezbędne działania w celu
ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się choroby.

§4 Zasady higieny dotyczące zawodników, trenerów, sędziów oraz innych osób funkcyjnych
1. Zawodnicy mają obowiązek zdezynfekować ręce przed treningiem i po treningu.
2. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy sędziego, trenera a także osoby, która uczestniczy w
wydarzeniu sportowym (zawodników). Zaleca się, aby zawodnicy rezerwowi i inne osoby
przebywające na ławce dla zawodników rezerwowych wyłączając trenera miały zakryty nos i usta.
3. Zawodnicy korzystają z indywidualnych napojów i rozkładają je przed rozpoczęciem
meczu/zawodów/ w odrębnych, wyznaczonych miejscach.
§5 Wymagania dotyczące obiektu
1. Organizator wydarzenia w obiekcie typu otwartego i półotwartego, powinien przestrzegać:
a) odpowiedniej bezpiecznej liczby osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu
sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
b) dezynfekować szatnie i węzły sanitarne,
c) zapewnić osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub
korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu
sportowego,
d) dezynfekować urządzenia i sprzęt sportowy jak najczęściej,
2. Osoby uczestniczące w turnieju oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są
obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia
sportowe.
§ 6 Zapisy końcowe
1. Dane osobowe dotyczące zdrowia zawodników, rodziców, opiekunów prawnych bądź bliskich
przetwarzane będą w celu umożliwienia organizacji wydarzenia oraz ochrony przed poważnymi
zagrożeniami zdrowotnymi na podstawie ustaw i rozporządzeń dotyczących epidemii COVID-19,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO.

2. Przekazane dane o stanie zdrowia będą przetwarzane przez okres jednego miesiąca po
zakończeniu wydarzenia lub w przypadku wystąpienia zakażenia koronawirusem do czasu
zakończenia postępowań administracyjnych i cywilnych prowadzonych przez Stację SanitarnoEpidemiologiczną, organy administracji lub sądy.
3. Organizator, w przypadku wątpliwości związanej z stanem epidemii, może zwrócić się do właściwej
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady, co może
wiązać się z koniecznością udostępnieniem danych rodziców, zawodników na polecenie stacji
sanitarno-epidemiologicznej.
4. We wszystkich kwestiach nieuwzględnionych w powyższych wytycznych obowiązują ustalenia
Rady Ministrów, tj. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku oraz dnia 12 czerwca
2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2020 r poz. 964 oraz poz. 1031)

