
Regulamin uczestnictwa w XII Zimowych Mistrzostwach Polski
w Ratownictwie Wodnym o Puchar Starosty Kościerskiego

związany z wprowadzeniem nowych ograniczeń występujących na obszarze epidemii COVID -19 

1. Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „Wodniacy Garczyn”

2. Termin: 11-12.12.2021 

3. Miejsce: Aqua Centrum w Kościerzynie, ul. Hallera 2

4. Postanowienia ogólne 
a. Udział w zawodach jest dobrowolny. 
b. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest dostarczenie do biura zawodów zbiorczej 
deklaracji przedstawiciela klubu o zapoznaniu się z „Procedurami bezpieczeństwa w 
związku z Covid-19” oraz posiadanie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych 
wszystkich zawodników i trenerów biorących udział w zawodach. Za posiadanie 
indywidualnych oświadczeń i deklaracji odpowiedzialni są trenerzy poszczególnych 
klubów. 
c. Dostarczenie do biura zawodów informacji o ilości osób w ekipie zaszczepionych 
przeciwko COVID-19 / osoby te nie są liczone do limitu osób/. 
d. Zawody są przeprowadzone bez udziału publiczności. Na terenie obiektu mogą 
przebywać tylko trenerzy, zawodnicy, obsługa zawodów oraz zaproszeni goście. 
e. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa. Wyjątek 
stanowią zawodnicy aktualnie biorący udział w zawodach oraz sędziowie prowadzący 
zawody bezpośrednio na obiekcie sportowym. 
f. Przy wejściu na obiekt każda osoba powinna zdezynfekować ręce. 
g. Należy zachować bezpieczny dystans pomiędzy zawodnikami. 
h. Zawodnicy oraz trenerzy zobowiązani są do wykonywania poleceń organizatorów, 
sędziów oraz pracowników obiektu dotyczących przestrzegania zasad sanitarnych. 

5. Za dyscyplinę zawodników dotyczących niniejszego regulaminu odpowiadają trenerzy oraz 
kierownicy ekip. 

6. Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu uczestnictwa w 
zawodach. 

7. Organizator zastrzega prawo do przerwania zawodów i nie zwracania kosztów uczestnictwa 
w przypadku łamania zasad sanitarnych. 

8. Powyższy regulamin może ulec zmianie w przypadku wystąpienia dodatkowych obostrzeń 
wprowadzonych przez Ministra Zdrowia. 



Oświadczenia* przedstawiciela klubu w sprawie ilości osób
zaszczepionych przeciwko COVID-19

 ...................................................................................... 
/nazwa klubu/ 

Oświadczam, że według mojej wiedzy, w grupie zawodników/trenerów 
reprezentujących Klub jest

 ................................................ 
/proszę wpisać liczbę osób/ 

w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. 

................................................................. 
/podpis trenera/kierownika ekipy/ 

* oświadczenie jest dobrowolne, osoby w pełni zaszczepione nie będą brane pod uwagę w limicie 
osób biorących udział w zawodach 


