
 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWYCH UKS Azymut Siedliska  

W OKRESIE EPIDEMIOLOGICZNYM  

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

obiektach, terenach leśnych.  

1. W zajęciach mają oprawo uczestniczyć zdrowi zawodnicy posiadający zgody 

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

zdrowia dziecka).  

2. Rodzice/prawni opiekunowie lub inne osoby dorosłe mają obowiązek przywiezienia 

zawodników poniżej 13 roku życia na zajęcia i odebrania po ich po zajęciach. 

4. Spotkanie przed zajęciami odbywać się będzie na będzie na wyznaczonym parkingu, po 

spotkaniu trening indywidualny. 

5 Przed zajęciami następuje dezynfekcja sprzętu i rąk, po zajęciach zawodnicy zabierają 

sprzęt do domu. 

6. Treningi odbywać się będą w lesie bez kontaktu z innymi osobami. 

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

od innych uczestników nie mniejszy niż dwa metry. 

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

zawodnicy zgłaszają trenerowi. 

8. Rodziców/ opiekunów prawnych w trakcie oczekiwania na zakończenie treningu 

zapraszamy na spacer po lesie ścieżkami nordic walking – zakaz korzystania ze znajdujących 

się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych do 

zabawy dzieci, wiat i miejsc biwakowania 

9. Niniejszy regulamin zawiera podstawowe informacje i zasady bezpiecznego udziału 

w zorganizowanych zajęciach sportowych prowadzonych przez UKS AZYMUT 

SIEDLISKA. 

10. Regulamin obowiązuje od dnia 11 maja 2020 roku i ma zastosowanie do momentu 

wdrożenia kolejnych wytycznych przez Ministerstwo Sportu.  

Na podstawie: ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW z dnia 7 maja 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wyjaśnień Ministerstwa Sportu: 

Czy możliwe jest prowadzenie zajęć na terenach otwartych (parki itp.) z grupami wyposażonymi w sprzęt 

indywidualny?  

Na terenach otwartych (takich jak parki czy las) obecnie nie ma zakazu uprawiania aktywności fizycznej. Jeżeli 

prowadzenie zajęć indywidualnych byłoby możliwe przy zachowaniu innych ograniczeń (np. co do ruchu 

pieszych, obowiązku zakrywania ust i nosa) to już obecnie jest to dozwolone.  

 

Prezes  
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