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Każda z osób, która otrzyma możliwość wstępu na Arenę Ursynów będzie miała mierzoną
temperaturę zaraz po wejściu na teren areny. Do tego celu zostaną wystawione specjalne bramki,

które będą wykonywać pomiar automatycznie i w razie wykrycia anomalii od razu poinformują
ochronę oraz organizatora turnieju.
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Na terenie Areny Ursynów obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa. Zawodnicy
mogą zdjąć maseczki dopiero przed wejściem na parkiet. Na czas prezentacji powieszą je na

specjalnie do tego przygotowanych wieszakach. Bezpośrednio po zejściu z parkietu, zawodnicy
ubierają maseczki. Płyny dezynfekujące będą rozstawione w newralgicznych punktach przy

wejściach i wyjściach te teren hali, gdzie znajduje się parkiet. Po każdym wejściu czy wyjściu z
hali ochrona będzie dezynfekować dłonie uczestników. Prosimy również o częste mycie dłoni. Na

terenie obiektu będą powieszone plakaty informacyjne przypominające o obostrzeniach
związanych z COVID-19.

OGŁASZANIE WYNIKÓW, WRĘCZENIA

Podanie wyników odbywać się będzie w następujący sposób. Moderatorzy odczytają wyniki
poszczególnych kategorii. Puchary, statuetki, dyplomy i medale będą do odbioru w biurze

organizatora. Każdy klub, musi wyznaczyć jednego przedstawiciela k
tóry będzie odbierał trofea. 

Przedstawiciela zgłaszamy przy rejestracji zawodników. Odbiór będzie kwitowany własnoręcznym
podpisem.

IZOLATORIUM/RATOWNIK MEDYCZNY

Na terenie Areny Ursynów zostało wydzielone izolatorium, w którym będą przebywać osoby u
których wystąpiły objawy COVID-19 lub co do których zachodzi podejrzenie zakażenia.

Przez cały czas trwania turnieju dostępny będzie ratownik medyczny, który zapewni pierwszą linie
wsparcia medycznego w razie nagłych wypadków.
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SLIDERY INFORMACYJNE 

W związku z obowiązującymi rozporządzeniami TTS WDS rozegrany bez udziału publiczności a
trybuny ze względów bezpieczeństwa zostaną przekształcone w szatnie. Prosimy o przekazanie
Rodzicom, że nie zostaną wpuszczeni na teren Areny Ursynów! Specjalnie dla nich jak również

Waszych fanów i kibiców zostanie udostępniony bezpłatny livestream. Link do transmisji zostanie
rozesłany najpóźniej w niedziele na godzinę przed rozpoczęciem zawodów.

ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO ARENIE URSYNÓW

Na hali gdzie rozgrywane są zawody przebywać mogą tylko i wyłącznie trenerzy i opiekunowie,
których zawodnicy w danym momencie tańczą oraz zawodnicy którzy czekają na swoją

prezentacje w rozgrywanej kategorii oraz trenerzy, opiekunowie, zawodnicy z następnej kategorii
o ile pozwalają na to przepisy. W przeciwnym wypadku oczekujący zawodnicy czekają,

przestrzegając reżimu sanitarnego w tym dystansu społecznego 1,5m przed wyznaczonym
wejściem do hali. Moderatorzy oraz osoby to tego wyznaczone będą kierowali ruchem na hali.

BEZPIECZNY PERSONEL

Do współpracy podczas TTS WDC dopuszczamy tylko te osoby, które przed rozpoczęciem
turnieju przejdą wewnętrzny protokół bezpieczeństwa. Nasi pracownicy aktywnie przestrzegają

zasad bezpieczeństwa  epidemicznego.

PRZEBIEG TTS WSC 2021

Na turniej należy przybyć o ustalonych porach tak aby nie tworzyć skupisk ludzi. Do szatni można
wejść na 60 minut przed rozpoczęciem danej bloku. Harmonogram turnieju jest ułożony w taki
sposób, żeby osoby kończące swój udział nie spotykały się z osobami, które właśnie dotarły na

zawody. Każdy z zawodników, trnerów i opiekunów musi przed dokonaniem rejestracji
zawodników dostarczyć: oryginały oświadczeń COVID-19, podpisany niniejszy operat
bezpieczeństwa oraz regulamin. Operat i Regulamin podpisuje przedstawiciel klubu,

własnoręcznym podpisem jednocześnie potwierdzając fakt zapoznania z dokumentami swoich
zawodników oraz trenerów i opiekunów.

OŚWIADCZAM< ŻE ZAPOZNAŁEM SWOICH ZAWODNIKÓW Z POWYŻSZYM OPERATEM  
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