
(COVID) Regulamin IV BIEGU BIAŁO-CZERWONYCH PUK ARENA 
LIPNO(COVID )
I.Organizator
1.Organizator biegu: Stowarzyszenie “Na Tropie”
2.Współpraca: Nadleśnictwo Dobrzejewice
II.Wytyczne sanitarne
1.Uczestnik IV BIEGU BIAŁO-CZERWONYCH  musi być zdrowy, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. .
2.Zawodnicy  zobowiązani są do stosowania się do aktualnych na dzień startu 
zaleceń, wytycznych i nakazów wydanych przez Ministerstwo Zdrowia, 
Ministerstwo Sportu oraz Główny Inspektorat Sanitarny lub inne organy 
państwowe odnośnie zachowania dystansu społecznego, stosowania środków 
ochrony indywidualnej lub uczestnictwa w zgromadzeniach.
3.Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania  ankiety dotyczącej Sars-
CoV-2.
4.Zawodnicy powinni przestrzegać dystansu społecznego tj. 1,5m, zarówno 
przed, w trakcie jak i po zawodach.
5.Zawodnicy  zachowania dyscypliny i przestrzegania harmonogramu 
zawodów.
6.Na terenie imprezy wyznaczone zostanie izolatorium, do którego skierowana
zostanie osoba, której stan będzie wskazywał na podejrzenia zakażenia Sars-
CoV-2.
III.Biuro Zawodów
1. Biuro zawodów zlokalizowane będzie na otwartej przestrzeni.
2.W kolejce do biura zawodów zawodnicy zobowiązani są do zachowania 
dystansu 1,5 m
3.Obsługa zawodów zaopatrzona będzie w niezbędne środki ochrony 
sanitarnej oraz środki do dezynfekcji.
III.Miejsce zawodów
1.Poza strefą startu/mety, a na terenie zawodów obowiązuje zachowanie 
dystansu społecznego
1,5 m) oraz zakrywanie nosa i ust maseczką szalikiem lub buffem.



2.Aby skorzystać z pomocy ratowników medycznych i górskich należy, o ile to 
możliwe zakryć nos i ust maseczką, szalikiem lub buffem.
IV.Dekoracja najlepszych zawodników
1.W ceremonii mogą uczestniczyć tylko dekorowani zawodnicy.
2.Podczas ceremonii wręczenia nagród każdy uczestnik zobowiązany jest do 
nałożenia maseczki, szalika lub buffa.
3.Przed ceremonią wręczenia nagród oraz po jej zakończeniu należy 
bezwzględnie odkazić ręce.
V. Pozostałe
1. Zawodnicy  zobowiązani są stosować się do poleceń obsługi 
(organizatorów oraz wolontariuszy).
2. Organizatorzy mogą sprawdzać temperaturę ciała uczestnikom w strefach 
zawodów.
3. Nadzór nad strefami zawodów pełni obsługa (organizatorzy i 
wolontariusze), za wszelkie grupowanie się osób poza strefą zawodów 
organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności, jednak dołożymy wszelkich 
starań, aby takie sytuacje nie miały miejsca.
4. Zawodnicy  zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz 
komunikatów organizatora wydawanych w trakcie trwania zawodów.
5. Organizator po konsultacjach z medykami zastrzega sobie prawo 
niedopuszczenia lub usunięcia z imprezy osoby, która wykazuje objawy 
chorobowe.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w 
trakcie trwania imprezy, jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo 
zawodników i organizatorów.
7. Za nieprzestrzeganie zasad przez zawodnika , może zostać 
zdyskwalifikowany.
8. We wszystkich sprawach spornych dotyczących niniejszych zawodów i ich 
wyników ostateczne rozstrzygnięcie przysługuje organizatorowi.
Jakub Klaban telefon kontaktowy 502 985 983


