Aneks do regulaminu Enea IRONMAN 70.3 Gdyni, Sprint Triathlon Gdynia oraz Sztafety Sprint Triathlon Gdynia

POSTANOWIENIA OGÓLNE
W trosce o bezpieczeństwo wolontariuszy, organizatorów, zawodników oraz kibiców– wprowadzamy aneks do
regulaminu wydarzenia obowiązujący podczas Enea IRONMAN 70.3 Gdyni, Sprint Triathlon Gdynia oraz Sztafety
Sprint Triathlon Gdynia, zwanym w treści regulaminu „wydarzeniem” organizowanych przez Sport Evolution w
sezonie sportowym 2020. Regulamin zgodny jest z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące sposobu organizacji imprez masowych
w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),
ROZDZIAŁ 1
UCZESTNICTWO WYDARZENIU
1. W celu ograniczenia ryzyka związanego z zarażeniem Covid-19 zalecamy, aby wszystkie osoby powyżej 65 roku
życia i/lub zdiagnozowanym jednym z następujących stanów: ciąża, cukrzyca, wysokie ciśnienie krwi, przebyty
udar, przewlekła choroba płuc lub serca, przewlekła niewydolność nerek z dializą, przewlekła choroba wątroby z
marskością wątroby, zmniejszona funkcja odpornościowa nie brały udział w wydarzeniu.
2. Podczas przebywania w miejscu „wydarzenia” oraz przemieszczania się na terenie obiektu zawodnicy powinni
zastosować się do obowiązujących przepisów, szczególnie poruszać się w sposób zapewniający zachowanie
dystansu społecznego i pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi
Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, WHO oraz przepisami prawa.
3. Zakazany jest wstęp na „wydarzenie” osób przebywających na kwarantannie, pod nadzorem
epidemiologicznym lub wykazujących cechy infekcji (gorączka, kaszel, duszności).
6. Każdy zawodnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiety przesiewowej przesłanej na adres mailowy.
§2
1. Każdy z zawodnik jest zobowiązany do: zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną,
zdezynfekowania rąk w momencie wejścia na teren „wydarzenia”.
2. Należy unikać gromadzenia się oraz tłoczenia przy przechodzeniu przez drzwi, przejścia, korytarze oraz w
toaletach.
3. Posiadanie środków ochronnych nosa i ust jest obowiązkowe i warunkuje uczestnictwo w „wydarzeniu”.
5. Odkrycie ust i nosa jest możliwe tylko w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości
danej osoby.
6. Podczas kaszlu lub kichania zaleca się zakrycie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, którą należy
natychmiast wyrzucić do pojemnika z odpadami i dokładnie umyć ręce lub zdezynfekować je płynem
odkażającym na bazie alkoholu.

ROZDZIAŁ 2.
INNE POSTANOWIENIA
Rozumiem i zgadzam się, że:

Organizator wprowadził środki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na potencjalne rozprzestrzenianie
się COVID-19. Będę postępować zgodnie ze wszystkimi opublikowanymi instrukcjami, odwiedzając dowolne
miejsce wydarzenia. Nieodłączne ryzyko narażenia na COVID-19 istnieje w każdym miejscu publicznym, w
którym przebywają ludzie. COVID-19 jest zaraźliwą chorobą, która może prowadzić do ciężkiej choroby, trwałej
niepełnosprawności, a nawet śmierci. Według Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom oraz Światowej
Organizacji Zdrowia, seniorzy i osoby z chorobami współistniejącymi są szczególnie narażone. Odwiedzając
dowolne miejsce związane ze Wydarzeniem, dobrowolnie przejmuję na siebie wszelkie ryzyko związane z
narażeniem na COVID-19.
ROZDZIAŁ 3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania do odwołania.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu z poszanowaniem praw uczestników
wydarzenia.

