Regulamin zawodów w łyżwiarstwie figurowym
Kryształowy Dzban Krynicy-Zdroju 2021
Kryształowy Dzban Krynicy-Zdroju Amatorów 2021
podczas reżimu sanitarnego obowiązującego w dniach 17,18,21.02.2021r.
Aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa podczas zawodów, w obiekcie obowiązują następujące obostrzenia:

Ze względu na ograniczenia uczestników wydarzeń sportowych oraz zakaz udziału publiczności,
na lodowisko mają prawo wstępu zawodnicy oraz trenerzy na podstawie zgłoszeń oraz „Oświadczenia
uczestnika zawodów” wypełnionego i dostarczonego do akredytacji.
1. Organizator jest uprawniony do legitymowania wchodzących osób celem potwierdzenia tożsamości.
2. Zawodnicy, Trenerzy oraz Sędziowie przy wejściu na obiekt otrzymają identyfikatory uprawniające
do przebywania w odpowiednich strefach.
3. Ponadto dla każdego klubu przydzielony został limit przedstawicieli (uwzględniający ilość zgłoszonych
zawodników), odpowiednio:

PKLF Zwyrtany
UKLF Unia Oswiecim
KS EDGE SA Katowice
KLF Biellmann Krynica-Zdroj
MKS Axel Torun
UIKLF Piruette Opole
MKL Lodz
KS Cieszyn
MUKS Euro6 Warszawa
KLF Lajkonik Krakow
UKLF Salchow Lublin
UKS Szostka Elblag
UKLF Ochota Warszawa
MUKS Walley-Plus Duo Warszawa
FSA Warszawa
MKL Libella Lublin
KS SkateFan Krakow
GKS Stoczniowiec Gdansk
KS EDGE SA Sosnowiec
LTLF Lodz
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Na obiekcie będą mogli przebywać przedstawiciele danego klubu w ilości wskazanej powyżej,
na podstawie otrzymanego identyfikatora. Przy opuszczeniu obiektu identyfikator będzie zwracany przy
stanowisku akredytacyjnym i na to miejsce będzie mógł wejść kolejny przedstawiciel danego klubu.
Wszystkie ww. osoby wchodząc na obiekt będą zobowiązane do wypełnienia „Oświadczenia uczestnika
zawodów”.
Czas przebywanie na terenie obiektu należy ograniczyć do niezbędnego minimum w trosce o zdrowie własne
i innych.
Każdy przebywający uczestnik otrzymuje identyfikator, który należy mieć w widocznym miejscu do końca
pobytu w obiekcie.
W obiekcie obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek/przyłbic zakrywających nos i usta oraz
stosowanie zasad prewencyjnych: częste mycie i dezynfekowanie rąk, zachowanie dystansu społecznego
min. 1,5m.
Jeżeli względy zdrowotne lub inne nie pozwalają na noszenie maseczki lub przyłbicy osoba taka nie może
przebywać na terenie lodowiska.

8. Jedynymi osobami, które nie obowiązuje noszenie maseczki są zawodnicy podczas rozgrzewki i wykonywania
programu na lodzie. Po zejściu z płyty lodowiska zawodnik ponownie ma obowiązek założenia maseczki.
9. Zostają wyznaczone strefy dostępu dla osób przebywających w obiekcie.
10. Zawodnicy, trenerzy mają dostęp do „STREFY DLA ZAWODNIKÓW i TRENERÓW”.
11. Sędziowie, członkowie panelu technicznego, obsługi komputerowej mają wstęp do „STREFY DLA SĘDZIÓW”.
12. Pozostałe osoby z akredytacją mają dostęp do „STREFY PRZEDSTAWICIELI KLUBÓW” oraz do szatni
zawodników, jednak w ograniczonym zakresie – tylko i wyłącznie związanym z przygotowaniem zawodnika do
występu.
13. Osoby z obsługi „ORGANIZATOR ZAWODÓW” zobowiązuje się do ograniczenia przemieszczania się między
strefami jedynie do sytuacji wynikających w niezbędnym zakresie pełnienia swoich obowiązków.
14. Osoby przemieszczające się między strefami zobowiązane są do dezynfekcji rąk udostępnionym płynem
dezynfekującym.
15. „STREFA DLA ZAWODNIKÓW” obejmuje szatnie, wyznaczone ciągi komunikacyjne oraz wydzieloną cześć
trybun. Szatnie, korytarze i dojście do miejsca STARTU dostępne są dla zawodników i trenerów jedynie przed
i po starcie. Również w tych miejscach należy zachowywać dystans społeczny między osobami min.1,5m.
16. Czas przebywania w szatni należy ograniczyć do niezbędnego minimum zachowując dystans między innymi
osobami min. 1,5m. Rekomendujemy przybycie na lodowisko już w stroju startowym.
17. Zawodnicy nie używają maseczek/przyłbic podczas rozgrzewki (w wyznaczonej strefie), podczas rozgrzewki
bezpośrednio przed wejściem na start lub rozgrzewką na tafli swojej grupy, podczas pobytu na tafli lodowiska,dystans społeczny zachowywać również należy przy bandzie lodowiska podczas rozgrzewki (trenerzy
zawodnicy –1 trener na zawodnika) oraz w miejscu oczekiwania na wyniki (trenerzy zawodnicy –1 trener na
zawodnika),-należy unikać dotykania bandy lodowiska oraz wymieniania się rzeczami osobistymi (kurtki, dresy,
sweterki, ochraniacze, butelka wody, itp.)
18. Zawodnicy na rozgrzewkę i start wchodzą przez oznaczone przejścia i bandy z napisem START (vis a vis
sędziów). Zejście z lodowiska następuje w oznaczonym miejscu WYJŚCIE, gdzie zawodnik musi ponownie
założyć maseczkę.
19. Trenerzy podczas rozgrzewki zawodników na lodzie oraz startu przebywają wyznaczonych miejscach, które
zostaną oznaczone wzdłuż bandy napisem TRENER.
20. Zabronione jest jakiekolwiek rzucanie zawodnikom maskotek, upominków i kwiatów na płytę lodowiska.
21. Podczas zawodów wszelkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać służbom medycznym obecnym
podczas zawodów, którzy podejmą stosowne działania.
22. Dekoracja dotyczy tylko 3 pierwszych miejsc. Nie podajemy rąk, nie wymieniamy uścisków, zachowujemy
dystans. Dla pozostałych zawodników dyplomy i pamiątkowe medale zostaną przekazane przedstawicielowi
klubu lub wysłane pocztą na adres klubu.
OSOBY NIE STOSUJĄCE SIĘ DO REGULAMINU ZOSTANĄ POPROSZONE O OPUSZCZENIE OBIEKTU.

Oświadczenie uczestnika zawodów
(zawodnicy, trenerzy, sędziowie, przedstawiciele klubów)
Kryształowy Dzban Krynicy-Zdroju 2021
Kryształowy Dzban Krynicy-Zdroju Amatorów 2021
w związku ze stanem epidemii COVID-19
Wypełnione oświadczenie prosimy dostarczyć do akredytacji
W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS-CoV-2, ja, niżej podpisana/y:
Imię i nazwisko
Nr telefonu
Klub
1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie
oświadczenia:
1) nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2, a także żaden z moich podopiecznych, współdomowników
2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, a także żaden z moich podopiecznych,
2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w w/w zawodach wystąpią u mnie lub u moich
podopiecznych objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe
miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Dorotę Pieńkoś na adres mailowy: dorisicee@wp.pl oraz
podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus.
3. Zobowiązuję się do przestrzegania Kryształowy Dzban Krynicy-Zdroju 2021 Kryształowy Dzban Krynicy-Zdroju
Amatorów 2021 podczas reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego udziału w zawodach według wskazań
organizatora. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze
danych osobowych KŁF Biellman Krynica-Zdrój– w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych (np.
Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ul. Targowa 65 03–729 Warszawa) w zakresie niezbędnym do dochodzenia
epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z
osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS
–CoV –2 (COVID-19). Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że:
1) Administratorem danych osobowych jest KŁF Biellman Krynica-Zdrój (dalej zwany „Administratorem”),;
2) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
a)art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit.c) i e)rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018
poz.100z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374z późn. zm.)-celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej
koronawirusem SARS-CoV-2;
b)art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji udziału uczestnika
w wydarzeniu.

3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora: e-mail: dorisicee@wp.pl .
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty zakończenia wydarzenia;
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu.
Czytelny podpis*
Data
*w przypadku osób nieletnich podpis opiekuna prawnego.

