PROCEDURY ORGANIZACYJNE
uzupełnienie regulaminu i procedur zachowania bezpieczeństwa i postępowania podczas udziału
w zawodach organizowanych przez Klub Sportowy „HAND to HAND 1”
w czasie stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 w Polsce”

1. Wstęp na teren obiektu/szkoły mają wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną posiadający stosowną opaskę uprawniającą do wejścia
1.1. Uczestnicy współzawodnictwa sportowego
1.2. Trenerzy/przedstawiciele klubu w ilości 1 trener/przedstawiciel na 15 uczestników współzawodnictwa
1.3. Osoby towarzyszące i publiczność po dokonaniu opłaty za opaskę
1.4. Pracownicy obiektu i organizatorzy zawodów oraz osoby zaproszone przez organizatorów
2. Na salę, w której będzie prowadzone współzawodnictwo sportowe mogą wejść jedynie
2.1. Uczestnicy rywalizacji sportowej w obuwiu tanecznym z niebrudzącą i jasną podeszwą lub bez obuwia,
najwcześniej 30 minut przed czasem podanym w programie zawodów
2.2. Trenerzy/przedstawiciele klubu w obuwiu sportowym z niebrudzącą i jasną podeszwą
2.3. Pracownicy obiektu i organizatorzy zawodów oraz osoby zaproszone przez organizatorów
3. Współzawodnictwo sportowe
3.1. Turniej jest podzielony na kilkanaście części, których czas rozgrywania jest podany w programie.
3.2. Uczestnicy współzawodnictwa sportowego mogą wejść na salę, w której będzie prowadzone
współzawodnictwo sportowe, najwcześniej 30 minut przed planowanym rozpoczęciem części w której
będą występować i opuścić ją niezwłocznie po zakończeniu prezentacji
3.3. Ceremonii wręczania nagród będzie się odbywać w wyznaczonym pomieszczeniu, tzw. „SALI NAGRÓD”
kilka minut po zakończeniu prezentacji finałowych
3.4. Dyplomy otrzymują wszyscy uczestnicy współzawodnictwa
3.5. Poszczególne części zawodów mogą zaczynać się z opóźnieniem lub wcześniej, zawodnicy muszą być
gotowi
do startu zgodnie z czasem podanym w programie
3.6. Uczestnicy współzawodnictwa sportowego zobowiązani są do zachowania odległości nie mniejszej niż
1,5 m od siebie z wyjątkiem czasu prezentacji przed komisją sędziowską
3.7. Uczestnicy rywalizacji sportowej, sędziowie i trenerzy są zwolnieni z obowiązku zakrywania nosa i ust
4. Niniejsze procedury organizacyjne zostały opracowano na podstawie obowiązującego Rozporządzenia Rady
Ministrów oraz rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w związku ze stanem epidemii choroby
zakaźnej COVID-19 obowiązującym na terenie Polski

