Postanowienia związane z COVID-19
dot. Gali Sportu "Polska Biega & Żyrowik" organizowanej w dniach 03-04 lipca 2020 roku w ŻYROWEJ.

OPIS:
Uczestnicy przed wejściem do STREFY ZAWODÓW mają obowiązek zapoznać się z regulaminem tzw. COVID-19
Regulamin COVID-19 będzie umieszczony w kilku widocznych miejscach na tabliczkach laminowanych formatu A4.
Strefa zawodów będzie wydzielona barierkami i taśmami ochronnymi.
Strefę zawodów dozorować będą druhowie OSP oraz pełnoletni wolontariusze w koszulkach „Organizator”.
Zadaniem obsług strefy zawodów będzie zliczanie osób wchodzących oraz wychodzących (pieczętując im rękę)
Dodatkowo obsługa strefy ma obowiązek każdemu wchodzącemu dokonać pomiaru temperatury ciała.
Obsługa strefy będzie w maseczkach ochronnych oraz rękawiczkach.
Kolejna tzw. brama Covid-19 znajdować się będzie przed wejściem do biura zawodów.
Miejsce biura zawodów będzie również strefą wydzieloną barierkami oraz taśmami ochronnymi.
Przed wejściem do biura zawodów każdy zawodnik będzie miał zdezynfekowane ręce.
Wolontariusz w maseczce i rękawiczkach aplikuje płyn na ręce każdego wchodzącego.
Wejścia do biura zawodów będą pilnowali pełnoletni wolontariusze, którzy rozdawać będą każdemu jednorazowy
długopis, kartkę/oświadczenie do wypełnienia oraz pokierują wg alfabetu nazwiska do odpowiedniego stanowiska.
Biuro zawodów będzie miejscem wydzielonym i mocno zabezpieczonym.
Obsługa biura zawodów na swoich stanowiskach będzie w maseczkach i rękawiczkach.
Konferansjer zobligowany będzie do wielokrotnego powtarzania komunikatów i obostrzeń COVID-19 przez mikrofon.
W zależności od frekwencji poszczególne starty mogą ulec przesunięciu.
Podział na startujące roczniki będzie dokonany w dniu imprezy – dostosowany do frekwencji.
Klasyfikujemy z podziałem na dziewczęta i chłopców/mężczyzn i kobiety.
Trzy pierwsze miejsca otrzymują pamiątkowy upominek na linii mety.
Każdy uczestnik coś otrzyma + spakowany poczęstunek i wodę w butelce.
Wydawanie poczęstunku, wody, herbaty, kawy oraz medali dokonują upoważnione osoby w rękawiczkach oraz
maseczce ustawione w swoich punktach odpowiednio zabezpieczonych.
Trasy drogami leśnymi, urozmaicone (anglosaskie)
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne!
Na miejscu będzie obecna pomoc medyczna oraz trasa zabezpieczona będzie przez druhów OSP.
Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na zawody zaopatrzeni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w środki
ochrony osobistej (np. maseczki).
Dekoracja zwycięzców nastąpi bezpośrednio po każdym biegu na linii mety bez większych zgromadzeń.
Po zakończeniu poszczególnych biegów zawodnicy nie gromadzą się w skupiskach i zachowując wszelkie obostrzenia,
udają się do domów.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaleca się ubezpieczenie we
własnym zakresie.
Rodzic/opiekun prawny, uczestnik pełnoletni przyjmuje do wiadomości i podpisuje oświadczenie, że udział w
zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
Rodzic/opiekun prawny uczestnik pełnoletni wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w
zakresie niezbędnym do realizacji zawodów w tym wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji dotyczących
imprezy i materiałów promocyjnych organizatora.
UWAGA:

Jeśli sytuacja związana z pandemią pogorszy się, zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy. Jeśli będą
jakiekolwiek inne przesłanki lub decyzja służb o zbyt dużym zagrożeniu przeprowadzenia imprezy w takiej formule,
zawody zostaną odwołane.

