
 
 

Regulamin i procedury zachowania bezpieczeństwa i postępowania 
podczas udziału w zawodach sportowych organizowanych przez Klub 

Sportowy LOOCASTEAM oraz szkołę tańca Loocas Dance Center 
zwanych dalej klubem sportowym,  w czasie stanu zagrożenia 

epidemicznego COVID-19 w Polsce 

1. Każdy pełnoletni uczestnik, opiekun niepełnoletniego uczestnika zawodów organizowanych przez 
klub sportowy zobowiązany jest:  

a) zapoznać się z niniejszym „Regulaminem i procedurami zachowania bezpieczeństwa; 
b) wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała zawodnika; 
c) ma świadomość ryzyka związanego z wirusem SARS CoV-2;  
d) zapoznać się z warunkami przechowywania i przetwarzania danych osobowych  

2. W zawodach organizowanych przez klub sportowy mogą brać udział jedynie osoby zdrowe, nie 
posiadające infekcji i objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie 
ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na 
kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie i które dostarczyły w dniu 
zawodów oświadczenie COVID-19. 

3. Przy wejściu i wyjściu na teren Areny Ursynów oraz hali gdzie rozgrywane będą zawody należy 
obowiązkowo zdezynfekować dłonie. W obiekcie znajdują się dozowniki z atestowanymi płynami 
do dezynfekcji. Jeśli uczestnik zawodów jest uczulony na ogólnie dostępne środki dezynfekujące 
zobowiązany jest do posiadania własnych środków dezynfekujących.. 

4. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek. 
5. Podczas turnieju zawodnicy mogą zdjąć maseczki tylko i wyłącznie na czas prezentacji. Z noszenia 

maseczek zwolnieni są sędziowie ale tylko i wyłącznie przy stolikach sędziowskich oraz na 
parkiecie. 

7. Rodzic/opiekun prawny, kibice nie może wjeść na teren Areny Ursynów. Zawody są rozgrywane 
bez udziału publiczności. Na terenie obiektu mogą przebywać tylko i wyłącznie upoważnieni do 
tego trenerzy, opiekunowie, zawodnicy oraz osoby wyznaczone przez Organizatora.   

9. Jeżeli uczestnik zawodów choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić ją na cięższy przebieg 
zakażenia, wówczas pełnoletni uczestnik lub rodzic/opiekun niepełnoletniego uczestnika, ma 
obowiązek poinformować przedstawiciela macierzystego klubu o tym fakcie przed zgłoszeniem 
na turniej. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych wskazane jest 
dostarczenie do przedstawiciela macierzystego klubu opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do udziału w zawodach. 

10. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała powyżej 38,0°C (potwierdzonej w dwukrotnym 
badaniu z zachowaniem 15 minut przerwy) uczestnik nie zostanie wpuszczony na teren obiektu. 



 
PROCEDURY ORGANIZACYJNE  
(uzupełnienie regulaminu) 
 

1. Wstęp na teren obiektu mają wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną:  1.1. Uczestnicy współzawodnictwa sportowego 1.2. Trenerzy i opiekunowie 
zgodnie z przyznaną przez Organizatora ilością wejściówek.  1.4. Pracownicy obiektu i 
organizatorzy zawodów oraz osoby zaproszone przez organizatorów  

2. Do szatni mogą wejść jedynie:  2.1. Uczestnicy współzawodnictwa sportowego 2.2. 
Przedstawiciele klubu (trenerzy i opiekunowie) 2.3. Pracownicy obiektu i organizatorzy zawodów 
oraz osoby zaproszone przez organizatorów  2.4. W wyznaczonych szatniach mogą przebywać 
tylko i wyłącznie osoby z przydzielonego do danej szatni klubu.  

3. Na halę, w której będzie prowadzone współzawodnictwo sportowe mogą wejść jedynie:  
3.1.  Uczestnicy rywalizacji sportowej w obuwiu tanecznym z niebrudzącą i jasną podeszwą lub bez 
obuwia,  najwcześniej 30 minut przed czasem podanym w programie zawodów  
3.2.  Przedstawiciele klubu w obuwiu sportowym z niebrudzącą i jasną podeszwą  
3.3.  Pracownicy obiektu i organizatorzy zawodów oraz osoby zaproszone przez organizatorów  

 
4. Współzawodnictwo sportowe:  
4.1.  Turniej jest podzielony na kilkanaście części, których czas rozgrywania jest podany w programie. 
4.2.  Poszczególne części zawodów mogą zaczynać się z opóźnieniem lub wcześniej, zawodnicy muszą być 
gotowi  do startu 30 minut przed czasem podanym w programie  
4.4.  Uczestnicy współzawodnictwa sportowego zobowiązani są do zachowania odległości nie mniejszej 
niż 1,5 m  od siebie z wyjątkiem czasu prezentacji przed komisją sędziowską  
4.5.  Dyplomy, puchary, statuetki oraz medale odbiera przedstawiciel klubu z biura organizatora.   
 

 

 

 

 

 

 

 



 
5. UWAGA:  

5.1.  Turniej będzie rozegrany bez udziału publiczności, wstęp na halę, w której będzie prowadzone 
współzawodnictwo sportowe będą mieli jedynie trenerzy i opiekunowie na podstawie bezpłatnej 
wejściówki/identyfikatora. Ilość wejściówek jest uzależniona od ilości zgłoszonych tancerzy z danego 
klubu wg reguły: 1 wejściówka dla opiekuna na 15 osób (np. klub, który zgłosił 13 tancerzy otrzyma 1 
wejściówkę dla opiekuna + 1 wejściówkę dla przedstawiciela, przy 80 tancerzach 6 wejściówek dla 
opiekunów + 1 wejściówkę dla trenera. Wejściówki otrzymuje przedstawiciel klubu podczas rejestracji 
zawodników, który wg własnych kryteriów będzie przydzielał je opiekunom.   
5.2.  Turniej będzie bezpłatnie transmitowany przez pineapplemedia.pl   
5.3.  Serwis foto zapewnia pineapplemedia.pl 
 
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 31 stycznia 2021 r. do odwołania i zostały opracowano na 
podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. oraz rekomendacji Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Sportu i Ministerstwa Edukacji 
Narodowej w związku ze stanem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 obowiązującym na terenie Polski. 

 

 

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SWOICH TRENERÓW, OPIEKUNÓW I ZAWODNIKÓW Z POWYŻSZYM 
REGULAMINEM ORAZ PROCEDURAMI 

 

IMIĘ I NAZWISKO/DATA/NAZAWA KLUBU 

 
  


