
INFORMACJE ORGANIZACYJNE I ZASADY PORZĄDKOWE  
OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS OTYLIA SWIM CUP 2021 W LUBLINIE: 

1. Na teren obiektu wpuszczani będą zawodnicy wyłącznie pod opieką trenera lub opiekuna – 
liczbę opiekunów ustalamy wg następującego klucza: 

 Od 1 do 5 zawodników – 1 opiekun/trener 
 Od 6 do 10 zawodników – 2 opiekunów/trenerów 
 Od 11 do 20 zawodników – 3 opiekunów/trenerów itd. 

Imienną listę opiekunów prosimy wysłać na adres e-mail: jarek@fundacjaotylii.pl, najpóźniej do 
piątku, 7 maja 2021 roku, do godziny 20:00. 

2. Przy wejściu na obiekt wszystkie osoby są zobowiązane do dezynfekcji rąk oraz do zakrycia ust i 
nosa.  

3. Przy wejściu na obiekt, kierownik ekipy zobowiązany jest do przekazania pracownikowi Fundacji 
następujących dokumentów: 
 Oświadczenie trenera/przedstawiciela klubu (załącznik nr 1) 

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego powinien mieć przy sobie. 

Kierownik ekipy dostanie dla wszystkich uczestników i trenerów wchodzących w skład drużyny 
akredytacje upoważniające do wejścia na pływalnię podczas 1 i 2 dnia zawodów! 

4. Niedostarczenie ww. dokumentów jest równoznaczne z niedopuszczeniem zawodnika do udziału 
w zawodach. Do wyznaczonego stanowiska podchodzi tylko kierownik ekipy, pozostałe osoby 
czekają zachowując odpowiedni dystans.  

5. Na trybunach każdy zespół będzie miał przydzielony sektor, na którym będzie przebywał podczas 
zawodów - Wszystkie osoby przebywające na obiekcie muszą mieć zakryte usta oraz nos. Nie 
dotyczy to zawodników, którzy w danej chwili biorą udział w swoich konkurencjach.  

6. Przez cały czas trwania zawodów uczestnicy, trenerzy oraz obsługa są zobowiązani do 
zachowania bezpiecznej odległości między sobą. Należy unikać bezpośredniego kontaktu, w 
szczególności przy powitaniach oraz podziękowaniach za wspólną rywalizację, a także w czasie 
ceremonii medalowej.  

7. Podczas dekoracji w okolicy podium mogą przebywać wyłącznie medaliści (ODSTĘP), zawodnicy 
podczas dekoracji muszą mieć zasłonięte usta oraz nos – medale zawodnicy pobierają osobiście z 
tacy i samodzielnie wieszają sobie na szyi.  

8. Po zakończeniu zawodów prosimy o uporządkowanie swojej strefy oraz o jak najszybsze 
opuszczenie obiektu.  

9. Dane do faktury wysyłamy e-mailem na adres jarek@fundacjaotylii.pl  
10. Faktury będą wysłane na Państwa adresy e-mail najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia 

zawodów, możliwe będzie także ich odebranie w biurze zawodów.  
11. ZAWODY ZOSTANA ROZEGRANE BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI!!!!  

 

W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ PROSIMY O POWAŻNE POTRAKTOWANIE 
POWYŻSZYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW TO DLA NAS PRIORYTET !!! 


