
Warunek przyjęcia zgłoszenia  klubu do GP Łódź: 

Przesłanie do godziny 24:00 w dniu 03.11.2020  na maila zawody@wmozp.pl  

 zbiorczej deklaracji przedstawiciela klubu o zapoznaniu się z „Procedurami bezpieczeństwa w 

związku z Covid-19” oraz oświadczenia rodziców /opiekunów prawnych /zał.1 dokumentu 

Procedura Bezpieczeństwa w Związku z COVID-19 podczas zawodów w pływaniu/ wszystkich 

zawodników i trenerów biorących udział w zawodach.  

 skanu lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej. Opis przelewu 

powinien zawierać: nazwę przelewu GPLOD wraz z nazwą klubu oraz liczbą opłaconych startów. 

 

- Za posiadanie indywidualnych oświadczeń i deklaracji odpowiedzialni są trenerzy poszczególnych 

klubów. Oryginał ww. dokumentu trenerzy zobowiązani są złożyć do biura zawodów przed 

rozpoczęciem zawodów. 

- Do momentu opublikowania Listy startowej możliwe jest: 

a) dokonywanie wykreśleń zakwalifikowanych do udziału w zawodach, 

b) dokonywanie zgłoszenia do nowych konkurencji zawodników, którzy zostali już zakwalifikowani do 

zawodów. Zawodnicy tacy mogą być dogłaszani do nowych konkurencji wyłącznie w blokach zawodów, 

w których zostali zakwalifikowani do zawodów. Każdy blok zawodów MUSI zamknąć się liczbą 250 

startujących.  

- Lista startowa zostanie opublikowana niezwłocznie do godziny 18.00 dnia 06.11.2020 r. 

Warunek otrzymania opaski identyfikacyjnej: 

Kluby wpłacają kaucję za opaski trenerów-opiekunów i zawodników w wysokości 20 zł od klubu.  

Jeśli trenerzy-opiekunowie z jednego klubu dzielą opaski na części to za każdą część wpłacają kaucję.  

W przypadku niezwrócenia wydanej opaski kaucja nie zostanie zwrócona, na klubowi zostanie 

wystawiona faktura potwierdzająca dokonanie wpłaty. 

Warunek przebywania trenerów i zawodników na trybunie ACSD Zatoka Sportu Politechnika Łódzka 

oraz zawodników na pływalni: 

- wszystkie osoby przebywające na terenie ACSD Zatoka Sportu Politechnika Łódzka zobowiązane są do 

noszenia maseczek, dezynfekowania rąk oraz zachowania tzw. dystansu społecznego zgodnie z 

wytycznymi PZP, 

- zawodnicy ściągają maseczki bezpośrednio przed startem i najszybciej jak to możliwe zakładają je po 

zakończeniu rywalizacji, 

- osoby nie stosujące się do wyżej wymienionych zasad będą usuwane z ACSD Zatoka Sportu 

Politechnika Łódzka, 

- trenerzy-opiekunowie zobowiązani są do noszenia opasek identyfikacyjnych w chwili przebywania na 

obiekcie ACSD Zatoka Sportu Politechnika Łódzka, 
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- opaski otrzymują wyłącznie trenerzy-opiekunowie, którzy dokonają zgłoszenia do dnia 5 listopada 2020 

do godziny 22:00 na maila: dagmara.zielinska@gmail.com, na whatsapp grupa: Grand Prix 2020 lub na 

numer 605 065 065. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko trenera, nazwę klubu i ilość 

zawodników pod opieką.  

- z wyjątkiem rozgrzewki trenerzy mają zakaz przebywania na niecce pływalni, 

- zawodnicy na każdy blok startowy otrzymują identyfikacyjną opaskę. W przypadku braku opaski 

identyfikacyjnej do danego bloku zawodnik nie będzie wpuszczony na obiekt. 

- zawodnik przebywa na niecce pływalni tylko oczekując na start, podczas rozgrzewki lub rozpływania, 
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