
                  
  
                                              
      

 

KOMUNIKAT SPECJALNY 

zawodów pływackich – „Bijemy Rekordy” pod patronatem Pawła 

Korzeniowskiego oraz Prezydenta Miasta Oświęcim 

 

W związku z wzrostem liczby zachorowań na COVID organizator wprowadza następujące zasady udziału 

w zawodach:  

1. Kierownicy ekip zobowiązani są do przedłożenia w biurze zawodów pisemnego oświadczenia o ilości 

osób zaszczepionych wchodzących w skład reprezentacji klubu lub szkoły.  

2. Zawody odbędą się bez udziału publiczności  

3. Na zawodach mają prawo przebywać tylko zawodnicy i zgłoszeni trenerzy 

4. Klub może zgłosić: 1 trenera na 1 – 4 zawodników, 2 trenerów na 5 – 15 zawodników, 3 trenerów 

powyżej 16 zawodników. 

5. Wszystkich uczestników obowiązują maseczki podczas trwania zawodów za wyjątkiem rozgrzewki 

oraz startu, oraz dezynfekcja a także zachowywanie dystansu społecznego. 

6. zawody zostaną przeprowadzone według aktualnych  procedur bezpieczeństwa przeprowadzania 

zawodów pływackich w związku z COVID-19 opracowanych przez PZP i MOZP, 

7. każdy uczestnik zawodów musi podpisać oświadczenie COVID, zbiorczą informację odnośnie posiadania 

oświadczeń zawodników i trenerów danego klubu. Oryginał Deklaracji Przedstawiciela Klubu (załącznik 

nr 1) należy dostarczyć do biura zawodów przed ich rozpoczęciem oraz przesłać mailem na adres 

alicjawoznicka@onet.eu  

8. prosimy o przesłanie na adres organizatora (alicjawoznicka@onet.eu) imiennej listy trenerów biorących 

udział w zawodach oraz informacji o ilości zaszczepionych zawodników i trenerów do dnia 16 grudnia 

2021 do godziny 2000 

9. Dane do faktur proszę przesyłać drogą mailową na adres ptaszynskip@interia.pl  

10. W przypadku zmiany regulacji dotyczących obostrzeń związanych z pandemią wirusa COVID 

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: 

Odwołania zawodów 

Ograniczenia ilości zawodników biorących udział w zawodach 

Zmiany formuły rozgrywania zawodów 

11. Wzór oświadczenia dla kierowników ekip zamieszczony jest  zamieszczony poniżej 
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OŚWIADCZENIE O SZCZEPIENIACH 

 

Oświadczenie Oświadczam, że zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą w klubie: 

….………………………………………………………………….. nazwa klubu osób deklarujących zaszczepienie jest 

następująca ……… na ….….. ilość reprezentacji z w/w klubu (wliczając zawodników, trenerów, 

fizjoterapeutów oraz innych członków ekipy). 

Podczas zawodów, będę  w posiadaniu  certyfikatów szczepień członków mojej ekipy w formie 

elektronicznej lub papierowej. 

 

 

 

Oświęcim, dnia: ……………………………… 

Podpis kierownika drużyny: …………………………………… 


