
 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWYCH UKS Azymut Siedliska  

Regulamin określa wytyczne związane z organizacją zajęć sportowych na Orlikach i innych 

obiektach, terenach leśnych. 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii §6 ust.10 pkt 2 i 4; ust. 12 pkt 1 i 2 oraz § 18 ust. 3 pkt 11postanawia się co 

następuje: 

1. W zajęciach mają oprawo uczestniczyć zdrowi zawodnicy posiadający zgody 

rodziców/opiekunów prawnych (rodzice/prawni opiekunowie są odpowiedzialni za stan 

zdrowia dziecka).  

2. W zajęciach lub wydarzeniach sportowych, rekreacyjnych oraz współzawodnictwie 

sportowym może uczestniczyć nie więcej niż 150 uczestników, bez udziału publiczności. 

3. Klub jako organizatora wydarzenia sportowego i zajęć sportowych: 

a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, 

korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,  

b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,  

c) zapewnienia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub 

korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środków do dezynfekcji rąk i 

sprzętu sportowego, 

d) dezynfekcja urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie 

korzystających, 

e) ) zapewnienia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami 

zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu 

sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami 

4. Zajęcia i wydarzenia sportowe odbywać się będą w lesie bez kontaktu z innymi osobami. 

5. Obowiązuje noszenie maseczek w miejscach ogólnodostępnych, w tym: a) na drogach i 

placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów 

botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, b) 

na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 

1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich 

nieruchomości o innych formach posiadania – chyba, że zostanie zachowana odległość co 

najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach osób. 

6. Zawodnicy podczas zajęć nie muszą posiadać maseczek, ale starają się zachować dystans 

od innych uczestników nie mniejszy niż dwa metry.  

Z obowiązku noszenia maseczki zwolnieni są: sędziowie, trenerzy, osoby uprawiające sport 

oraz osoby przebywającej na terenie lasu.  

7. Zasady przejazdu autokarami: środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu 

art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400, 462 i 875) oraz pojazdami 

samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z 

kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym 



czasie, nie więcej osób niż wynosi: a) 100% liczby miejsc siedzących albo b) 50% liczby 

wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub 

dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy 

jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc 

siedzących niezajętych. 

8. Obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy 

albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa: 1) w 

środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach, o których mowa w § 17 

ust. 1 pkt 3, oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby 

niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;  

9. W trakcie zajęć sportowych wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem i zdrowiem 

zawodnicy zgłaszają trenerowi. 

11. Niniejszy regulamin zawiera podstawowe informacje i zasady bezpiecznego udziału 

w zorganizowanych zajęciach sportowych prowadzonych przez UKS AZYMUT 

SIEDLISKA. 

12. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020 roku i ma zastosowanie do momentu 

wdrożenia kolejnych wytycznych przez Ministerstwo Sportu.  
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