Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika
Ligi Jesiennej SMS Arena 2020

Ja niżej podpisana/y rodzic/opiekun prawny zawodnika - ………………………………………………
(imię nazwisko zawodnika), oświadczam, że córka/syn jest zdrowy, a na przestrzeni
ostatnich dwóch tygodni nie występowały u dziecka i innych domowników symptomy wirusa
COVID-19 i innych chorób zakaźnych, w związku z czym może wziąć udział w rozgrywkach
sportowych „Liga Jesienna SMS Arena 2020” organizowanych przez APN GKS Tychy,
przestrzegając obowiązujących regulaminów i przepisów prawa.
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w trunieju w czasie trwania pandemii akceptując
warunki obowiązującego w tym czasie regulaminu oraz mam pełną świadomość
konsekwencji uczestnictwa w zajęciach.
W momencie zachorowania zawodnika niezwłocznie poinformuję o chorobie trenera
prowadzącego. Równocześnie oświadczam, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność
za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu wyżej wymienionego Zawodnika, wynikający choćby
pośrednio z wykonywanych czynności w trakcie turnieju.
Oświadczenie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa dziecka w rozgrywkach
sportowych organizowanych przez APN GKS Tychy w czasie trwania epidemii.

…………………………………………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

REGULAMIN RODZICA/OPIEKUNA ZAWODNIKA/UCZESTNIKA
LIGI JESIENNEJ SMS ARENA TYCHY
PODCZAS TRWANIA PANDEMII KORONAWIRUSA

1. Przed wejściem na obiekt oraz opuszczając SMS Arenę Uczestnicy Turnieju
(Zawodnicy, Trenerzy, Rodzice, Opiekunowie, Kibice, Organizatorzy, Sędziowie,
Obsługa turnieju itp.) zobowiązani są do dezynfekcji dłoni w strefie do tego
wyznaczonej.
2. Podczas trwania rozgrywek rodzice/opiekunowie/kibice nie mają wstępu na obiekt.
Wyjątkiem stanowi chęć skorzystania z toalety lub automatu na kawę i przekąski,
po czym niezwłocznie należy opuścić budynek.
3. Przebywając na terenie SMS Areny obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa
oraz dezynfekcja rąk. Zwolnieni z obowiązku noszenia maseczek są trenerzy
i zawodnicy aktualnie rozgrywający swoje mecze.
4. Osoby przebywające na obiekcie zobowiązane są do zachowania 2m odległości
od innych uczestników.
5. Na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby, które w okresie 14 dni przed datą
rozpoczęcia turnieju przejawiały objawy mogące wskazywać na zakażenie wirusem
SARS-Cov-2.

ZALECENIA ORGANIZATORA NA CZAS TRWANIA LIGI JESIENNEJ SMS ARENA
PODCZAS TRWANIA PANDEMII KORONAWIRUSA
1. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych otwarte zostaną ściany
boczne SMS Areny, dlatego zachęcamy rodziców do kibicowania swoim drużynom
przebywając na zewnątrz, w celu zminimalizowania ilości osób obecnych na obiekcie.
Prosimy, aby rodzice nie wchodzili do szatni. Zaleca się wyznaczenie jednej osoby
(kierownika drużyny), który będzie mógł pomóc trenerowi w przebraniu zawodników.
2. Wskazane jest, aby zawodnicy podczas wejścia na SMS Arenę ubrani byli w stroje
meczowe, bez konieczności korzystania z szatni.

