
Zasady obowiązujące podczas organizacji Zawodów Pływackich 
Gliwice NIGHT&LIGHTS Swim 2021 

Poniższe zapisy opracowano na podstawie: 
-  regulaminu Zawodów Pływackich - Gliwice NIGHT&LIGHTS Swim 2021 
-  procedur bezpieczeństwa w związku z COVID-19 podczas zawodów w pływaniu 
-  wytycznych Krytej Pływalni :Olimpijczyk” w Gliwicach. 

Wszystkie osoby biorące udział czynny lub bierny w Zawodach Pływackich Gliwice NIGHT&LIGHTS Swim 
2021 zobowiązane są bezwzględnie do przestrzegania wytycznych związanych z organizacją zawodów 
pływackich. Ponadto ustala się następujące zasady wynikające z w/w dokumentów: 
- obiekt zostanie otwarty przed porannym blokiem eliminacyjnym o godz. 7.30. 
- wejście do obiektu dla wszystkich jest tylko wejściem głównym od strony Kąpieliska Leśnego 
- widownia basenu podzielona zostanie na dwie strefy: zawodników i trenerów oraz publiczności 
- wejście na widownię do strefy publiczności będzie schodami od strony kasy 
- wejście na widownię do strefy zawodników i trenerów będzie schodami od strony szatni 
- przy wejściu na teren pływalni należy zadbać o dezynfekcji rąk 
- przy wejściu na teren pływalni kierownik drużyny / trener zobowiązany jest przedstawić wszystkie 
dokumenty wynikające z procedur bezpieczeństwa Polskiego Związku Pływackiego. 
- przy wejściu na teren pływalni może być przeprowadzony losowy pomiar temperatury osób wchodzących 
na teren pływalni „Olimpijczyk”. 
- przy wejściu na teren basenu wszystkie osoby poza zawodnikami i trenerami zobowiązane są do 
wypełnienia ankiety informacyjnej dotyczącej stanu zdrowia 
- na terenie Krytej Pływalni „Olimpijczyk” wszystkich obowiązuje nakaz zachowania dystansu 1,5m oraz 
noszenia maseczek lub kominów zasłaniających usta i nos. Osoby nie stosujące się do tego nakazu będą 
musiały opuścić teren pływalni. Tylko zawodnicy udający się na rozgrzewkę lub na swoje starty zwolnieni są 
z posiadania ochrony nosa i ust. 
- osoby przebywające w strefie bufetowej w czasie konsumpcji również są zwolnione z obowiązku 
zasłaniania ust i nosa. 
- przy wejściu każdy klub zostanie poinformowany o obowiązku przebywania we właściwej strefie podczas 
zawodów, z poruszanie się po obiekcie należy ograniczyć do niezbędnego minimum 
- nie ma możliwości wjazdu samochodem na teren parkingu „Olimpijczyka”. Samochody proszę pozostawić 
na terenie parkingu leśnego przy krytej pływalni „Olimpijczyk”. 
- zawodnicy wraz z trenerami proszeni są wejść na teren pływalni w komplecie wynikającym  
z nadesłanego zgłoszenia.  
- w czasie trwania zawodów zarówno zawodnicy jak i trenerzy oraz osoby będące w strefie kibica 
przebywają w odpowiednich strefach na widowni bez możliwości korzystania z krzesełek przy niecce 
- zawodnicy biorący udział w dekoracjach zwycięzców zobowiązani są do posiadania podczas ceremonii 
medalowej maseczki lub komina 
- podczas trwania zawodów na terenie Krytej Pływalni „Olimpijczyk” będą obecne służby porządkowe. 
Należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń.  
- podczas trwania zawodów możliwe są kontrole instytucji odpowiedzialnych za stosowanie się do aktualnie 
obowiązujących obostrzeń sanitarnych. 
- wejście na teren zawodów jest jednoznaczne z akceptacją powyższych zapisów


