Regulamin Turnieju Copa Española
§1
DEFINICJE

1.

Organizator – Fundacja Rozowoju Sportu Espanola Ninos z siedzibą w Gliwicach przy
ul. Tarnogórskiej 241, KRS: 0000702825.
2. Turniej – Rozgrywki Skrzatów i Żaków pod nazwą „Copa Española 2020 –
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Skrzatów i Żaków”.
3. Stadion – kompleks sportowy Stadion Śląski Chorzów znajdujący się przy ul.
Katowickiej 10 w Chorzowie.
4. Organizatorem turnieju pn. „Copa Española 2020 – Międzynarodowy Turniej Piłki
Nożnej Skrzatów i Żaków”, jest Fundacja Rozwoju Sportu Espanola z siedzibą w
Gliwicach przy ul. Tarnogórskiej 241, KRS: 0000702825.

§2
PRZEPISY OGÓLNE

1.

Turniej rozgrywa się na podstawie przepisów gry w piłkę nożną zgodnie z niniejszym
regulaminem.
2. Obie kategorie wiekowe G1 i F2 będą rozgrywały swoje mecze na tych samych
zasadach.
3. Turniej będzie rozgrywany na 12 boiskach.
4. Wymiary boiska: 30x26m.
5. Liczba zawodników na boisku: 4 w polu + 1 bramkarz (4+1).
6. Czas gry 14 min.
7. Wymiary bramek 3m x 1,55m (ze względów organizacyjnych, organizator zastrzega
sobie możliwość wprowadzenia na części boisk bramki w rozmiarze 5x2.
8. Rozmiar piłki: 4.
9. Pole karne 11x7m.
10. Rzut karny wykonywany z 7m.
11. Rozpoczęcie gry z autu może być wykonywane poprzez wprowadzenie, lecz nie
można bezpośrednio zdobyć bramki bez uprzedniego podania – przeciwnik podczas
rozpoczęcia z autu musi znajdować się 3m od zawodnika.
12. Rzuty wolne – można zdobyć bramkę z połowy przeciwnika, odległość muru 5m od
piłki.

13. Rzut z rogu wykonywany wg przepisów gry w piłkę nożną (nie można
wprowadzać piłki bez podania).
14. Wznowienie przez bramkarza do połowy boiska.
15. Rzut od bramki do połowy boiska.
16. Spalony – nie obowiązuje.
17. Dozwolone obuwie – płaska podeszwa, turfy, lanki (miękkie korki).
18. Ochraniacze goleni obowiązkowe.
19. Drużyna zgłaszająca zawodników jednocześnie potwierdza, że zawodnik nie ma
przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w rozgrywkach Copa Española.
20. Linie – dopuszczalne stożki.

§3
CEL TURNIEJU

1.

Celami Turnieju są:
a. Doskonalenie umiejętności piłkarskich dzieci w warunkach meczu
mistrzowskiego;
b. Zwiększenie doświadczenia i przeżyć emocjonalnych dzieci uczestniczących
w rozgrywkach;
c. Zwiększenie motywacji wśród dzieci i rodziców do aktywności ruchowej oraz
pokonywania własnych ograniczeń;
d. Promowanie sportu wśród dzieci jako elementu niezbędnego do prowadzenia
zdrowego trybu życia;
e. Możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu dzieci z rówieśnikami i
rodzicami;
f. Umożliwienie nawiązania znajomości z rówieśnikami z innych krajów
europejskich i stworzenie okazji do przełamania bariery językowej;
g. Wzmocnienie wizerunku Śląska jako regionu promującego rywalizację
sportową w duch fair-play wśród najmłodszych.

§4
FORMUŁA TURNIEJU

1. W turnieju mogą wziąć udział drużyny zaproszone przez Organizatora.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje podczas dwóch dni turniejowych, zarówno dla
skrzatów G2 (rocznik 2012) i żaków F1 (rocznik 2013).

3. Turniej będzie rozgrywany według poniższego schematu:
Etap I – rozgrywki grupowe każdy z każdym w 5 grupach z tajną klasyfikacją
Etap II – podział drużyn na grupy według zgromadzonych wyników i rozgrywki
grupowe każdy z każdym w 5 nowych grupach

Schemat:
Etap I
Pięć grup A-E: po 5 drużyn
Etap II
Pięć Grup Q-Z po 5 drużyn
Gr. Q– zwycięzcy grupy I etapu
Gr. W – drużyny zajmujące 2 miejsca I etapu
Gr. X – drużyny zajmujące 3 miejsca I etapu
Gr. Y – drużyny zajmujące 4 miejsca I etapu
Gr. Z – drużyny zajmujące 5 miejsca I etapu
4. W rozgrywkach mogą wziąć wyłącznie dzieci zgłoszone przez trenera lub
koordynatora drużyny podczas rejestracji turniejowej.
5. Drużyna może liczyć minimalnie 5 maksymalnie 10 zawodników
6. Mecze będą rozgrywane w formule 4+1 (czterech zawodników w polu plus bramkarz).
7. Dopuszcza się wyłącznie zawodników należących do kategorii wiekowych w danym
dniu turnieju (lub młodszych):
- w dniu 26.09.2020 Żak F2 – U8
- w dniu 27.09.2020 Skrzat G1 – U7

§5
HARMONOGRAM I WYMOGI

1.

Zgłoszenie udziału drużyn w Turnieju odbywa się na podstawie odpowiedzi na
zaproszenie
i
potwierdzenia
u
działu
drogą
mailową
pod
adres:
zgloszenia@fundacjaespanola.pl do dnia 10.09.2020 r.
2. Turniej odbywać się będzie w dniach 26.09.2020 (Żaki) oraz 27.09.2020 (Skrzaty)
na obiekcie Stadionu.
3. Drużyny zgłoszone zobowiązane są do przybycia w godzinach pomiędzy 8:00, a 9:15
celem rejestracji drużyny biorącej udział w rozgrywkach.

Dokumenty potrzebne do rejestracji:
a. Zgody rodziców wszystkich uczestników na udział w Turnieju (załącznik 1)
b. Oświadczenie Uczestnika (załącznik 2)
c. Oświadczenie Rodzica (załącznik 3) chcącego wejść na teren rozgrywek
d. Karta zgłoszenia drużyny. (załącznik 4) wypełniona z aktualną
temperaturą dziecka, której pomiar został wykonany przez organizatora w
trakcie rejestracji drużyny.
e. Ważne legitymacje szkolne lub inny dokument tożsamości wszystkich
uczestników
oraz trenera/opiekuna.
4. Brak złożenia aktualnych dokumentów przed rozpoczęciem rozgrywek będzie
skutkowało niedopuszczeniem do Turnieju drużyny lub uczestników, którzy nie
wypełnili odpowiednich dokumentów
5. Turniej odbędzie się w godzinach 9:30 – 17:00 na 3 boiskach Stadionu Śląskiego,
które zostaną podzielone na 6 mniejszych boisk.

§6
PUNKTACJA

1.

Punktacja i klasyfikacja są tajne i preferuje się rozpowszechnianie jej tylko pomiędzy
sędziami boiskowymi, sędziami stolikowymi i trenerami.
a. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt
b. Za remis obie drużyny otrzymują 1 pkt
c. Za porażkę drużyna otrzymuje 0 pkt
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o kolejności w tabeli decyduje (w
przedstawionej kolejności):
a. Bezpośredni mecz
b. Ilość strzelonych bramek
c. Różnica pomiędzy zdobytymi i straconymi bramkami
d. Przy dalszej równości przeprowadzane jest losowanie przez sędziów
stolikowych

§7
NAGRODY

1.

Z uwagi na wiek uczestników i tajną klasyfikację każdy zawodnik otrzyma tę samą
nagrodę sponsorowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
Fundację Espanola Ninos i partnerów imprezy. Nie będą przyznawane nagrody
indywidualne. Pierwszy dzień turnieju Żaków jest dodatkowo nagradzany Pucharem
Marszałka Województwa Śląskiego.

§8
PROTESTY

1.

Wszystkie sprawy, których regulamin nie obejmuje można zgłaszać bezpośrednio do
Organizatora poprzez adres mail: biuro@fundacjaespanola.pl lub bezpośrednio na
piśmie na adres siedziby fundacji przy ul. Tarnogórskiej 241, 44-100 Gliwice.
2. Wszelkie uwagi, protesty i zgłoszenia rozpatruje i rozstrzyga Organizator.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi– Fundacji Rozwoju
Sportu Espanola i jego Zarządowi.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.09.2020 r.

Załącznik 1

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO**
O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA W TURNIEJU COPA ESPAÑOLA

JA NIŻEJ PODPISANY/A:
*Nazwisko rodzica (opiekuna)…..………………………………... *Imię rodzica (opiekuna)……………………………………….
Adres e-mail:………………………………………………………….…. *Numer telefonu…………………………………………………..
*Nazwisko rodzica (opiekuna)…..………………………………... *Imię rodzica (opiekuna)……………………………………….
Adres e-mail:………………………………………………………….…. *Numer telefonu…………………………………………………..
WYRAŻAM ZGODĘ, JAKO RODZIC/OPIEKUN PRAWNY** NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA:
*Nazwisko dziecka……………………………………………………… *Imię dziecka………………………………………………………..
*Obywatelstwo…………………………………………………………… *Nr PESEL/Paszport***………………………………………….
*Miasto……………………………………………………………………….. *Kod pocztowy………………………………………………………

*Płeć: K / M
*Płeć: K / M

*Płeć: K / M

w Turnieju Copa Española w 2020 roku.
*Niniejszym oświadczam, iż nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału mojego
dziecka w Turnieju Copa Española oraz jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy
mojemu dziecku, jeśli taka potrzeba zaistnieje.
Data, Podpis……………………………………………….……… Data, Podpis ………………………………………………..………..

*WSZYSTKIE PONIŻSZE ZGODY SĄ OBOWIĄZKOWE:

TAK NIE

Wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun prawny** na udział mojego dziecka w Turnieju Copa Española w roku 2020
(dalej Turniejem) i oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Turnieju i akceptuję jego postanowienia.

TAK NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Espanola Ninos z siedzibą w Gliwicach przy ul. Tarnogórskiej 241 44-100 Gliwice
TAK NIE

(dalej Fundacja) moich danych osobowych w związku z udziałem mojego dziecka w Turnieju, w tym w celach rejestracji mojego
dziecka w Turnieju.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację danych osobowych mojego dziecka w związku z udziałem mojego dziecka w
Turnieju, w tym w celach elektronicznej rejestracji mojego dziecka do Turnieju w systemie.

TAK NIE Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas Turnieju oraz na bezpłatne wykorzystanie tego wizerunku
na potrzeby organizacji Turnieju oraz działalności Fundacji, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej.
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

TAK NIE Wyrażam zgodę na używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych
zawierających wizerunek i wypowiedzi mojego dziecka, utrwalonych podczas trwania Turnieju jakąkolwiek techniką, na
wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) wyłącznie na potrzeby promocji
Turnieju oraz na potrzeby działalności statutowej Fundacji. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo,
czasowo ani terytorialnie.

Wyrażam zgodę, aby dla potrzeb realizacji działań informacyjno-promocyjnych Turnieju oraz działalności Fundacji, wizerunek

TAK NIE mojego dziecka może być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i

kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast
nagranie filmowe i dźwiękowe z udziałem mojego dziecka mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych
materiałów powstających na potrzeby wydarzenia - bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie
formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, bilbordy, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne,
radiowe, materiały prasowe, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej oraz w Internecie. Wizerunek dziecka nie może
być użyty do innych celów, w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka.

Data, Podpis………………………………………………..…………… Data, Podpis ……………………………………………………
ZGODY DOBROWOLNE:

TAK NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie przeze mnie od Fundacji informacji handlowych drogą elektroniczną.

TAK NIE Wyrażam zgodę na otrzymywanie przez mnie informacji handlowych drogą elektroniczną, pochodzących od podmiotów
współpracujących z Fundacją. Przez podmioty współpracujące rozumie się w szczególności podmioty, z którymi Fundacja ma
zawarte umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną.

Data, Podpis ………………………………………………..…………….

Data, Podpis ………………………………………………..…………………………

Załącznik 2
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA (DZIECKO)
Ja niżej podpisana/-y oświadczam, że moje dziecko ________________________________
(imię i nazwisko dziecka) spełnia określone poniżej warunki umożliwiające udział w Copa
Española w dniu ____.09.2020r. oraz:
(1) Wyrażam zgodę na udział dziecka w turnieju Copa Española organizowanego przez
Fundację Rozwoju Sportu Espanola Ninos na stadionie Śląskim w Chorzowie.
(2) Nie mieszka wspólnie z osobami będącymi na obowiązkowej izolacji lub kwarantannie.
(3) W ciągu ostatnich 14 dni nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie
lub skierowanie do izolacji.
(4) Nie wykazuje objawów chorobowych takich jak: kaszel, katar, złe samopoczucie, podwyższona
temperatura ciała.
(5) Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich
uczestników wydarzenia wraz z opiekunami i osobami zarządzającymi, jak również ich
rodzinami.
(6) Przyjmuję do wiadomości, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za podanie
nieprawidłowych informacji w zakresie stanu zdrowia dziecka.
(7) Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Zasadami bezpieczeństwa dla zawodników i rodziców
zawartymi w Regulaminie ______________________ obowiązującymi w czasie trwania
epidemii i nie mam do nich żadnych zastrzeżeń.
(8) Zobowiązuję się również do przekazania informacji, gdyby w trakcie wydarzenia lub okresie
bezpośrednio po wydarzeniu następującym pojawiły się zmiany w stanie zdrowia mojego
dziecka, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Fundacja Rozwoju Sportu Espanola (Fundacja), ul. Tarnogórska 241, 44-100 Gliwice, adres
email: biuro@fundajcaespanola.pl, jako administrator danych informuje, że Państwa dane
będą przetwarzane w celach związanych z przygotowaniem i organizowaniem wydarzenia,
w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz na podstawie ustaw
i rozporządzeń dotyczących epidemii COVID-19 (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO).
Przysługuje Państwo prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz
wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie na zasadach określonych w art. 15-22 RODO.
Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie
przepisów prawa, mogą zostać udostępnione również GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) i
służbom porządkowym. W sprawach spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych

przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). Podanie danych
jest dobrowolne, ale niezbędne do spełnienia wskazanego celu. Dane będą przetwarzane
przez okres do miesiąca czasu po zakończeniu wydarzenia. W celu skorzystania ze swoich
praw
należy
skontaktować
się
z
administratorem
Danych
Osobowych
(biuro@fundacjaespanola.pl).
Fundacja Rozwoju Sportu Espanola Ninos pobiera od Państwa dane kontaktowe w postaci
imienia, nazwiska i nr telefonu na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia
SARS-CoV-2 w celu poinformowania Państwa o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną.

Dane oświadczającego (prosimy o czytelne wypełnienie)

__________________________ _________________________ ____________________
__
____
_
Imię i nazwisko

Numer kontaktowy

Data i podpis

Załącznik 3

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA (Rodzic/Opiekun/Trener)
Ja niżej podpisana/-y oświadczam, że spełniam określone poniżej warunki umożliwiające
udział w ___________________________ w dniu ____.09.2020r., oraz:
(1) Nie jestem osobą zakażoną COVID-19 (obecnie nie występują u mnie ani moich domowników
oraz nie występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji m.in. gorączka, kaszel,
katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła),
(2) Nie mieszka wspólnie z osobami będącymi na obowiązkowej izolacji lub kwarantannie.
(3) W ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/łam kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie,
zachorowanie lub skierowanie do izolacj..
(4) Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich
uczestników wydarzenia wraz z osobami zarządzającymi.
(5) Przyjmuję do wiadomości, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za podanie
nieprawidłowych informacji w zakresie mojego stanu zdrowia.
(6) Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Zasadami bezpieczeństwa dla zawodników i rodziców
zawartymi w Regulaminie Copa Española obowiązującymi w czasie trwania epidemii i nie mam
do nich żadnych zastrzeżeń.
(7) Zobowiązuję się również do przekazania informacji, gdyby w trakcie wydarzenia lub okresie
bezpośrednio po wydarzeniu następującym pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia,
które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Fundacja Rozwoju Sportu Espanola Ninos (Fundacja), ul. Tarnogórska 241, 44-100 Gliwice,
adres email: biuro@fundajcaespanola.pl, jako administrator danych informuje, że Państwa
dane będą przetwarzane w celach związanych z przygotowaniem i organizowaniem
wydarzenia, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz na podstawie
ustaw i rozporządzeń dotyczących epidemii COVID-19 (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit.
i RODO). Przysługuje Państwo prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania
oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie na zasadach określonych w art. 15-22
RODO. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie
przepisów prawa, mogą zostać udostępnione również GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) i
służbom porządkowym. W sprawach spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych
przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). Podanie danych
jest dobrowolne, ale niezbędne do spełnienia wskazanego celu. Dane będą przetwarzane
przez okres do miesiąca czasu po zakończeniu wydarzenia. W celu skorzystania ze swoich

praw
należy
skontaktować
(biuro@fundacjaespanola.pl).

się

z

administratorem

Danych

Osobowych

Fundacja Rozwoju Sportu Espanola pobiera od Państwa dane kontaktowe w postaci imienia,
nazwiska i nr telefonu na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia
SARS-CoV-2 w celu poinformowania Państwa o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną.

Dane oświadczającego (prosimy o czytelne wypełnienie)

__________________________ _________________________ ____________________
__
____
_
Imię i nazwisko

Numer kontaktowy

Data i podpis

Załącznik 4

Lista zawodników biorących udział w Turnieju Copa Española 2020

Nazwa drużyny: ……………………………………………………………………………………………………………….
Rocznik: …………,……………………………………………………………………………………………………………….
Trener: …..……………………………………………………………………………………………………………………….
Kierownik Drużyny/Opiekun…………………………………………………………………………………………….

Lp.

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Dostarczony
załącznik nr 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Data i podpis Trenera/Opiekuna drużyny …………………………………………………………………..

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)

