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REGULAMIN ORGANIZACJI PUCHARU POLSKI W GIMNASTYCE 

ARTYSTYCZNEJ PODCZAS STANU PANDEMII 
 

1. Wszyscy uczestnicy zawodów (zawodniczki, trenerzy, sędziny, personel organizatora, obsługa 
techniczna, przedstawiciele mediów, przedstawiciele władz, ratownicy medyczni itd.), 
zobowiązani są do przestrzegania wszystkich przepisów prawa, zarządzeń, regulaminów, 
rekomendacji, zwłaszcza dotyczących zasad postępowania i bezpieczeństwa sanitarnego w 
związku z epidemią COVID-19, wydawanych przez organy władzy każdego szczebla, organizatora 
zawodów oraz zarządcy obiektu. 
 

2. Do wejścia i przebywania w hali GOSIR Stare Babice podczas zawodów uprawnieni są wyłącznie: 
a. Gimnastyczki uczestniczące w zawodach, 
b. Trenerzy gimnastyczek zgłoszeni uprzednio do organizatora, 
c. Sędziowie zgłoszeni do organizatora przez kluby uczestniczące w zawodach, 
d. Bezpośredni organizatorzy zawodów (przedstawiciele klubu RG LEGIA Warszawa, władze 

Gminy Stare Babice), 
e. Obsługa techniczna zawodów, 
f. Obsługa medyczna zawodów, 
g. Pracownicy GOSiR Stare Babice. 

 
3. Warunkiem przebywania w hali sportowej przez gimnastyczki, trenerów oraz sędziów jest 

dostarczenie podpisanego formularza, który jest załącznikiem numer 1 do niniejszego 
Regulaminu.  
 

4. Zawody rozgrywane są bez udziału publiczności. 
 

5. W zawodach mogą uczestniczyć osoby zdrowe, które nie podlegają aktualnie obowiązkowi 
kwarantanny a w szczególności w ciągu 10 dni poprzedzających zawody nie miały kontaktu z 
osobą zakażoną koronawirusem COVID-19. 
 

6. Każda osoba uprawniona do wejścia do obiektu Hala Sportowa GOSiR Stare Babice zobowiązana 
jest poddać się pomiarowi temperatury i ocenie ogólnego stanu zdrowia, przy każdorazowym 
wejściu tej osoby do obiektu.  
 

7. Temperatura powyżej 37,5 stopnia lub wystąpienie symptomów zarażenia koronawirusem 
COVID-19, zwłaszcza jakiegokolwiek z wymienionych objawów: kaszel, duszność, zatkany nos, 
utrata smaku, brak węchu, bóle mięśni, bóle głowy, biegunka, wymioty, nietypowe zmęczenie  
oznacza, że dana osoba nie może wejść do obiektu oraz uczestniczyć w zawodach. Z tego tytułu 
nie przysługuje jej żadne roszczenie wobec organizatora.  
 

8. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia w trakcie zawodów uczestnik zgłasza ten fakt 
niezwłocznie do organizatora. Uczestnik taki zostanie niezwłocznie poddany izolacji na terenie 
obiektu. 
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9. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do zachowania środków ostrożności, takich jak: 

• częste mycie i dezynfekcja rąk, pierwsza dezynfekcja obowiązkowa po wejściu na teren 
obiektu 

• zakrywanie nosa i ust, najlepiej poprzez noszenie maseczki, przez cały czas (oprócz występów 
gimnastyczki na planszy) 

• zachowywanie bezpiecznej odległości, co najmniej 1,5 metra, od drugiej osoby.  
Jedyną dopuszczalną sytuacją, w której bezpieczna odległość nie musi być zachowana, jest 
zapewnienie asekuracji przez trenera podczas treningu zawodniczki. Takie sytuacje powinny być 
jednak ograniczone do minimum, a trener w trakcie asysty zobowiązany jest do zakrywania nosa 
i ust. 

 
10. Zachowanie bezpiecznej odległości jest wymagane również przy stole sędziowskim. Sędziowie 

będą siedzieć od siebie w odległości minimum 1,5 m. Jeżeli zachowanie bezpiecznej odległości 
nie będzie możliwe, sędziowie powinni być oddzieleni od siebie przegrodą z pleksi lub płyty 
akrylowej. 
 

11. Wszyscy uczestnicy, w szczególności zawodniczki i trenerzy, powinni unikać sytuacji 
zwiększających ryzyko zakażenia koronawirusem. W szczególności należy powstrzymać się od:  

• używania śliny do nawilżania rąk,  

• uścisków dłoni,  

• przytulania, pocałunków,  

• grupowego pozowania do zdjęć w bliskiej odległości, szczególnie przez zawodniczki i trenerów 
z różnych klubów,  

• bliskich fizycznych interakcji pomiędzy zawodniczkami i trenerami, za wyjątkiem sytuacji 
asekuracji opisanych w pkt 8. 

 
12. W trakcie rozgrzewki, przygotowań i występów zawodniczka może używać wyłącznie swoich 

przyborów. Używanie przyborów innej zawodniczki, nawet z tego samego klubu, jest 
niedozwolone. 
 

13. Zapasowe przybory muszą być dezynfekowane po ich każdorazowym użyciu. 
 

14. Medale podczas nagradzania przekazywane są do rąk nagradzanych zawodniczek.  
 

15. Minimum raz dziennie, po ostatnim występie, organizator przeprowadza pełną dezynfekcję 
wszystkich powierzchni i pomieszczeń, które przebywali uczestnicy zawodów. 
 

16. Zarządca obiektu oraz organizator zawodów w miejscach ogólnodostępnych zapewni środki do 
dezynfekcji rąk. 
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Załącznik 1 – Oświadczenie uczestnika zawodów – obowiązkowe dla gimnastyczek, trenerów i sędziów 

 
 

Oświadczenie uczestnika zawodów w związku ze stanem epidemii COVID-19 
 
W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV- 2, na podstawie 
wytycznych dla organizatorów imprez sportowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce: 
 
 
Ja, ________________________________________________________________________________ 

(imię nazwisko) 
 
 
niżej podpisana  / reprezentowana przez__________________________________________________ 

(niepotrzebne skreślić, imię i nazwisko opiekuna wypełnić tylko w przypadku gimnastyczek) 
 
 
Nr telefonu kontaktowego:________________________________________________________ 
 
 
1. Oświadczam, że jestem świadoma/y ryzyka zarażenia COVID-19 podczas zawodów sportowych 

pomimo podjętych przez organizatorów środków bezpieczeństwa mających na celu ograniczenie 
ryzyka zakażenia wirusem. Oświadczam, że uczestniczę w zawodach na własną odpowiedzialność i 
ryzyko.  
 

2. Oświadczam, że posiadam ważną licencję zawodnika, trenera, sędziego Polskiego Związku 
Gimnastycznego. 

 
3. Oświadczam, że nie ukrywam swojego obecnego stanu zdrowia i nie mam żadnych objawów 

zakażenia wirusem COVID-19. 
 

4. Oświadczam, że nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz według 
mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 10 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia: 

1) nie jestem i nie byłem zakażony/a wirusem COVID-19; 
2) nie miałem kontaktu z osobą zakażoną COVID-19; 
3) nie miałem objawów chorobowych typowych dla COVID-19. 

 
5. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w zawodach sportowych wystąpią u mnie 

objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe 
miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także RG LEGIA Warszawa na adres mailowy: 
cup@rglegia.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus.  
 

6. Zobowiązuję się do przestrzegania reżimu sanitarnego dotyczącego zasad organizacji zawodów w 
trackie epidemii COVID-19. 
 

mailto:cup@rglegia.pl
https://www.gov.pl/web/koronawirus
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7. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury i ogólne badanie wzrokowe pod kątem objawów COVID-19. 
 

8. Wyrażam zgodę na: 
a. przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych przez RG Legia Warszawa w celu 

organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych, 
b. utrwalenie i nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w 

dowolnej formie, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Pucharu Polski w GA 
 

9. Wyrażam zgodę przekazanie moich danych osobowych na żądanie właściwych służb sanitarnych (np. 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego) 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 dotyczącym zapobiegania, przeciwdziałania, 
zwalczania SARS – CoV – 2 (COVID-19).  
 

10. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z zasadami RODO:  
a. Administratorem moich danych osobowych jest RG LEGIA WARSZAWA z siedzibą w 

Warszawie, ul.Szadkowskiego 3 
b. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celach związanych z: 

i. organizowania i przeprowadzania zawodów sportowych, 
ii. promocji i marketingu sportu gimnastycznego, 

iii. celach epidemiologicznych związanych z COVID 19. 
c. Przysługuje mi prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a zgoda 
na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie  

d. Przysługuje mi prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych przez 
Administratora do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

e. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do organizacji i 
przeprowadzenia  zawodów, a ich niepodanie uniemożliwi udział w zawodach. 

 
 
 

Data i podpis: 

 

 

 

 

 


