REGULAMIN
I MEMORIAŁ WOJCIECHA MACIOSZCZYKA - 4 WRZEŚNIA 2021
Poniższy regulamin ma zastosowanie do wszystkich osób związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów od
momentu przybycia na halę sportową przed zawodami, podczas zawodów aż do ich zakończenia. Każda osoba, uczestnicząca
w zawodach, musi kierować się zdrowym rozsądkiem w swoim zachowaniu i przestrzegać obwiązujących przepisów i
wytycznych związanych z zapobieganiem epidemii Covid-19, w szczególności zachowując dystans społeczny 1,5 m i nosząc
maseczkę we wszystkich miejscach publicznych, w tym również na całym terenie obiektu sportowego OSiR Włochy.
Warunki uczestnictwa w zawodach
W zawodach mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe. Wszyscy uczestnicy zawodów (zawodnicy, osoby z publiczności,
trenerzy, sędziowie, obsługa etc.) muszą przedstawić Organizatorowi w chwili przybycia i rejestracji wypełniony kwestionariusz
sanitarny. W przypadku osób nieletnich kwestionariusz podpisują rodzice, bądź prawni opiekunowie.
Osoby, które w kwestionariuszu zaznaczą w jakimkolwiek punkcie odpowiedź TAK nie mogą wziąć udziału w zawodach o ile
nie przedstawią dokumentu poświadczającego negatywny wynik testu na obecność wirusa Covid – 19 wykonanego nie
wcześniej niż na 72 godziny przed datą zawodów (dotyczy punktu 2 i 3 kwestionariusza) lub zaświadczenie (opiekun prawny),
że odbyli obowiązkową kwarantannę.
W trakcie zawodów wszyscy uczestnicy muszą:
 zawsze nosić maseczkę (Wyjątek: zawodnicy oraz sędzia na tatami podczas zawodów oraz rozgrzewki)
 zachować dystans 1,5 m przez cały czas (z wyjątkiem zawodników podczas ich zawodów i rozgrzewki)
Osoba, która nie będzie przestrzegała w/w wymagań może zostać wykluczona z udziału w zawodach – o czym decyzję
podejmuje Kierownik zawodów.
Miejsce zawodów
Dezynfekcja rąk na wejściu do hali zawodów. Ruch w obiekcie zawodów z zachowaniem dystansu 1,5m. Dla zachowania
maksymalnego bezpieczeństwa sanitarnego zawody odbywają się z udziałem publiczności według aktualnych wytycznych
epidemiologicznych na dzień 4 września 2021.
Ważenie
Ważenie odbywa się z zachowaniem procedury dystansu społecznego, co wiąże się z zachowaniem 1,5m dystansu, pomiędzy
zawodnikami oczekującymi na ważenie, a także zawodnikami oczekującymi na ważenie a osobami ważącymi.
Ceremonia wręczenia nagród





Protokół z ceremonii wręczenia nagród uwzględnia dystans społeczny.
Brak kontaktu fizycznego, brak uścisku dłoni, tylko ukłon judo.
Wszystkie zaangażowane osoby muszą nosić maseczki.
Tylko sportowcy mogą stanąć na podium bez maseczki.

Wszystkie wydarzenia odbywające się w obiektach sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy
organizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w odniesieniu do przestrzegania wymogów
sanitarnych jak i ilości uczestników oraz obostrzeń sanitarnych, ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku z
ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a określonych m.in. w aktualnie obowiązującym
Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii.
Biorący udział w wydarzeniu automatycznie wyrażają zgodę na upublicznienie wizerunku przez Administratorów
Danych Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy z siedzibą przy ul. Gładka 18; 02-172 Warszawa,
KS Yawara z siedzibą przy ul. Irzykowskiego 1A; 01-317 Warszawa oraz Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z siedzibą
przy Alei Krakowskiej 257; 02-133 Warszawa poprzez umieszczenie wizerunku na stronach internetowych oraz Facebooku.
Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji.
Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią
rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Administratora lub przekazywane mediom.

