ZAWODY 07.03.2021 – Basen CITY-ZEN Poznań
Obowiązujące procedury bezpieczeństwa

1. Zawodnicy poszczególnych klubów wchodzą na obiekt z trenerami/kierownikami
poszczególnych klubów (gromadzą się przed basenem. Nie będzie możlio0wści wejść
indywidualnych poza przypadkami kiedy jest zgłoszony jeden zawodnik.
2. Każdy wchodzący na obiekt jest zobowiązany do posiadania i założenia maseczki na twarz.
3. Po przejściu przez pierwsze drzwi każdy zawodnik, trener lub kierownik klubu będzie miał
sprawdzoną temperaturę. Osoby z podwyższoną temperaturą nie zostaną wpuszczone na
teren obiektu. W przypadku zawodników oznacza to że nie zostaną dopuszczone do startu w
zawodach.
4. Wszyscy wchodzący na obiekt są zobowiązani do dezynfekcji rąk. Środki do dezynfekcji
zostaną wystawione po prawej i lewej stronie za pierwszymi drzwiami.
5. Za drugimi drzwiami po lewej i prawej stornie będą znajdowały się stoły gdzie nastąpi
weryfikacja klubów i zawodników. Przed wejściem po jego obu stronach będą zamieszczone
informacje przy którym stole poszczególne klub będą weryfikowane. Należy złożyć
dokumenty:
1. procedura bezpieczeństwa pzp pływanie covid 19 wersja 2020.10.01 (klubowa lub
zawodnicza - w przypadku klubowej trener/kierownik powinien okazać oświadczenia
zawodników)
2. Potwierdzenie dokonanej opłaty startowej,
3. W przypadku Kategorii Masters dodatkowo oświadczenie RODO.
Uwaga na miejscu nie będzie możliwości wydruku w/w dokumentów. Ich brak spowoduje że
zawodnik lub klub nie zostanie dopuszczony do udziału w zawodach.
6. Każda osoba która przejdzie weryfikację zostanie oznaczona pieczątką WOZP (dłoń)

7. Na pierwszych i na drugich drzwiach wejściowych na obiekt oraz wewnątrz obiektu będą
umieszczone komunikaty dotycząca zasad bezpieczeństwa. Konsekwencją nie stosowania się
do tych zasad będzie usuniecie z zawodów klubu którego zawodnicy nie dostosują się do tych
zasad.
8. Po dokonaniu weryfikacji klubów/ zawodników przekazana zostanie informacja w jakim
miejscu na obiekcie będą mogli przebywać przed i po starcie, oraz gdzie będzie się odbywać
zbiórka do poszczególnych konkurencji.
Ważne: zawodnik który spóźni się na start nie będzie miał możliwości startu w następnej lub
kolejnych seriach.
Wszystkie starty będą odbywały się na zakładkę
ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI !!!

