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1. Osoby biorące udział w imprezie jako obsługa obligatoryjnie składają oświadczenie  

o swoim stanie zdrowia u organizatora imprezy. 

2. Osoby biorące udział w imprezie jako publiczność dobrowolnie składają oświadczenie  

o swoim stanie zdrowia u organizatora imprezy. Informacja zostanie umieszczona w mediach 

społecznościowych, oraz bezpośrednio przy wejściu i przy kasach biletowych. 

3. Obowiązuje dezynfekcja dłoni przy wejściu na Stadion, przy kasie, przy punktach 

gastronomicznych, oraz w ciągach komunikacyjnych.  

4. Na terenie wydarzenia klub rozmieści środki do dezynfekcji oraz tablice informacyjne 

przypominających o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu m.in. 1,5 metra.  

5. Klub poinformuje o obowiązku samodzielnego wyposażenia się uczestnika imprezy  

w materiały ochrony osobistej, tj. rękawiczki i maseczki. 

6. Obowiązek noszenia maseczek jest wymagany jedynie przy wejściu na stadion i wyjściu  

ze stadionui. Maseczka obowiązuje podczas przemieszczania się, np. do toalety itp. 

7. Klub przeszkoli pracowników oraz wolontariuszy w zakresie bezkontaktowej obsługi 

publiczności oraz procedur stosowanych na imprezie. 

8. Pracownicy wykonujący bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej 

wykonywania będą zobowiązani do zakrywania nosa i ust oraz dezynfekowania miejsca 

pracy.  

9. Klub umożliwi zakupu maseczek ochronnych na miejscu wydarzenia. 

10. Klub umieści w widocznych miejscach instrukcję mycia rąk, dezynfekcji rąk oraz noszenia 

maseczek według rekomendacji GIS (instrukcje stanowią załącznik do regulaminu). 

11. Klub udostępnienia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc. Rzędy będą zajmowane z 

zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego 

wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który uczestniczy w pokazie z 

dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się 

samodzielnie. 

12. Klub zastosuje procedury wejścia i wyjścia publiczności zgodnie z wytycznymi, tj. wyposaży 

pracowników ochrony oraz bileterów w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, 

przyłbice, środki do dezynfekcji rąk), ustawi kolejki z zachowaniem dystansu 2 metrów, 

obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren 

imprezy, sprawne wypuszczanie grupami/sekcjami, udostępnienie największej możliwej 

liczby wyjść, kontrolowanie przepływu publiczności przez obsługę imprezy. 

13. Uczestnicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem na stronie internetowej organizatora 

oraz w mediach społecznościowych o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne 

z akceptacją regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać oraz o 

zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na 

terenie wydarzenia. 

14. Klub zapewni czyszczenie szatni, węzłów sanitarnych, sprzętu sportowego i części 

wspólnych przed i po imprezie, jak również na bieżąco podczas trwania imprezy. 

15. Osobami ze strony organizatora do udzielania informacji i kontaktu w zakresie powyższego 

regulaminu jest Grzegorz Judycki. 

 


