OGÓLNE
REGULAMIN REŻIMU SANITARNEGO
NA WYPADEK PANDEMII

INFORMACJE PRAWNE
Organizatorem Rozgrywek jest LF Rzeszów Arkadiusz Szydełko, 36-017 Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska 202a, NIP
8133725947. Oferta skierowana jest do Firm, Instytucji oraz osób prywatnych. Poniższy regulamin reżimu sanitarnego jest
pełnoprawnym załącznikiem do regulaminu rozgrywek w danym sezonie. Akceptując regulamin rozgrywek oraz wpisując
się na listę uczestników rozgrywek, a także każdorazowo na protokole meczowym, uczestnik tym samym akceptuje
warunki regulaminu reżimu sanitarnego i obowiązuje się do ich przestrzegania.

PODSTAWOWE ZASADY REŻIMU SANITARNEGO
1. Zasady przy wejściu na obiekt sportowy.
Uczestnik rozgrywek wchodząc na obiekt sportowy, na którym odbywają się rozgrywki zobowiązany jest do:
a) zasłaniania ust i nosa w trakcie wejścia na obiekt, do momentu wejścia do pomieszczenia, w którym znajduje się szatnia,
b) dezynfekcji rąk, korzystając z dozownika z płynem dezynfekującym zlokalizowanym przy wejściu,
c) dobrowolnego poddania się badaniu temperatury ciała, przez osobę z obsługi rozgrywek*,
d) zapoznania się i akceptacji w formie własnoręcznego podpisu, oświadczenia sanitarnego**,
e) przestrzegania dystansu społecznego.
* W przypadku braku zgody przez uczestnika na pomiar temperatury ciała, nie może on wejść na obiekt sportowy.
* W przypadku temperatury ciała wskazującej na stan podgorączkowy (37,2*C – 38,1*C) lub gorączkę (38,2*C – 43,0*C)
pomiar należy powtórzyć po upływie 5 minut. Jeśli temperatura ciała będzie utrzymywać się nadal w granicach stanu
podgorączkowego lub gorączki, uczestnik nie może wejść na obiekt sportowy.
** Oświadczenie sanitarne znajduje się na protokole meczowym, każdy uczestnik musi się z nim zapoznać. Jeśli co najmniej
jeden punkt oświadczenia okażę się być niespełniony, uczestnik nie może wejść na obiekt sportowy.
2. Zasady korzystania z szatni drużynowych.
W danej szatni w jednym momencie przebywać mogą wyłącznie zawodnicy z jednej drużyny. Za przestrzeganie tego punktu
odpowiedzialni są zarówno Zawodnicy jak i Kapitanowie drużyn.
3. Zasady wejścia na płytę boiska.
Na płycie boiska oraz w strefie zmian w jednym momencie mogą przebywać wyłącznie zawodnicy dwóch drużyn, których
mecz w danym momencie jest rozgrywany. Wszyscy zawodnicy oraz osoby funkcyjne (Trener, Manager, Przedstawiciel
firmy) przebywający na płycie boiska uprzednio muszą zostać wpisani do protokołu meczowego. Po opuszczeniu przez
drużyny płyty boiska, kolejne dwie drużyny, których mecz zaplanowany jest w następującej po sobie kolejności
zobligowane są do odczekania nim wejdą na płytę boiska, do momentu trwania dezynfekcji sektorów drużynowych.
4. Zasady opuszczenia obiektu sportowego.
Podczas opuszczania obiektu sportowego, każdy uczestnik winien mieć zasłonięte usta i nos, do momentu opuszczenia
obiektu sportowego. Zaleca się dezynfekcję rąk korzystając z dozownika przy wyjściu.
5. Kibice i osoby postronne.
Rozgrywki odbywają się bez kibiców i osób postronnych. Do szatni oraz na wydzieloną płytę boiska mają wstęp wyłącznie
zawodnicy i osoby funkcyjne wpisane do protokołu meczowego oraz obsługa rozgrywek.
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DEZYNFEKCJA
1. Dezynfekcja osobista.
Każdy uczestnik zobligowany jest do co najmniej jednokrotnej dezynfekcji rąk przy wejściu na obiekt sportowy oraz
podczas jego opuszczenia.
Dozowniki z płynem dezynfekującym znajdują się:
a) Przy wejściu na obiekt.
b) Przy stanowisku pomiaru temperatury ciała.
c) Przy szatniach drużynowych - na parterze.
d) Na płycie boiska, u ratownika medycznego.
2. Dezynfekcja przedmiotów i pomieszczeń.
Dezynfekcja szatni drużynowych
Dezynfekcja szatni drużynowych odbywa się, każdorazowo po opuszczeniu przez dany zespół szatni. Dezynfekowane są:
klamki, wieszaki, ławki, węzeł sanitarny.
Dezynfekcja pomieszczeń sanitarnych
Dezynfekcja pomieszczeń sanitarnych odbywa się co 60 minut. Dotyczy wyłącznie dezynfekcji węzła sanitarnego
zlokalizowanego na parterze obiektu sportowego. Dezynfekowane są klamki.
Dezynfekcja sektorów drużynowych
Dezynfekcja sektorów drużynowych na płycie boiska odbywa się, każdorazowo po opuszczeniu przez dany zespół płyty
boiska. Dezynfekowane są: ławki oraz piłki.

OBOWIĄZYWANIE REŻIMU SANITARNEGO
Regulamin reżimu sanitarnego obowiązuje do odwołania, od dnia 17.09.2020.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Osoby biorące udział w rozgrywkach winny się stawić na wizytę kontrolną u swojego lekarza by stwierdzić swój dobry stan
zdrowia. Za niewykonanie badań przed przystąpieniem do rozgrywek i wynikających z tego powodu wypadków i
konsekwencji prawnych, odpowiedzialność spada na zawodników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za
udział w rozgrywkach osób chorych, przewlekle chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki wypadków w
czasie gry. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału osób zdrowych oraz
skutki wypadków podczas trwania rozgrywek. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za śmierć uczestników
podczas rozgrywek niezależnie od przyczyny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i konsekwencje
wynikające z działań osób trzecich oraz uczestników. Wszyscy grający zawodnicy powinni ubezpieczyć się od NNW –
organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestników – każda osoba zgłaszająca się do rozgrywek gra
na własną odpowiedzialność. Jest świadoma możliwych kontuzji i ewentualnych ich następstw. Do interpretacji
niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator. W celu zmiany i aktualizacji obowiązującego regulaminu
organizator zobligowany jest do uprzedniego poinformowania o tym fakcie zainteresowane strony.
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