REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ORAZ UCZESTNICTWA
W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH ŚLĄSKIEGO KLUBU KARATE „GOLIAT” W
ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM COVID-19
1. Śląski Klub Karate „GOLIAT” oraz jego Instruktorzy dołożą wszelkich starań,
aby organizacja zajęć spełniała wszelkie zasady bezpieczeństwa oraz dopilnują
wszelkich zasad sanitarnych.
2. Zarządca obiektów, w których będą się odbywały treningi zapewnia
uczestnikom zajęć ogólnodostępne płyny do dezynfekcji. Jeśli zarządca nie
zapewni płynów do dezynfekcji obowiązek ten będzie spoczywał na Klubie
oraz Instruktorach prowadzących zajęcia.
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu, w którym odbywa się
trening obowiązuje zachowanie dystansu społecznego zgodnie z
obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia dostępnymi pod adresem
https://www.gov.pl/web/zdrowie , natomiast w trakcie treningu jego
uczestnikom zaleca się jak najczęstsze zachowywanie dystansu społecznego.
4. Uczestnik zajęć dokonuje samooceny stanu zdrowia oraz pomiaru temperatury
przed pojawieniem się na treningu zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod
adresem www.pacjent.gov.pl/koronawirus/sprawdz-objawy
5. Uczestnik zajęć lub jego opiekun prawny oświadcza, iż zapoznał się z
aktualnymi informacjami i zaleceniami udostępnionymi na stronie rządowej
https://www.gov.pl/web/koronawirus
6. W przypadku pojawienia się temperatury, złego samopoczucia, kataru, kaszlu,
duszności, problemów z oddychaniem lub jakichkolwiek innych objawów
chorobowych uczestnik zajęć ma obowiązek pozostania w domu oraz nie
brania udziału w treningu oraz pojawienia się na terenie obiektu, w którym
trening się odbywa.
7. Uczestnik zajęć lub jego opiekunowie w przypadku jakiegokolwiek kontaktu z
osobą chorą, objętą kwarantanną lub z podejrzeniem koronowirusa COVID-19
zobowiązani są do nie brania udziału w zajęciach oraz nie pojawiania się na
terenie obiektu, w którym odbywa się trening.
8. Każda osoba przebywająca w obiekcie, w którym odbywa się trening posiada
obowiązek zasłaniania twarzy na terenie obiektu. Uczestnicy podczas zajęć
treningowych nie mają obowiązku zakrywania twarzy w czasie trwania
treningu.
9. Rodzice przywożący dzieci na zajęcia treningowe zobowiązani są do nie
wchodzenia na teren obiektu, w którym prowadzone są zajęcia.
10. Zaleca się by po treningu zawodnicy udali się bezpośrednio do domu.
Wchodząc i opuszczając obiekt należy zachować reguły dystansu społecznego.

11. Wchodzących do obiektu, w którym prowadzone są zajęcia obowiązuje
bezwzględna konieczność dezynfekcji rąk.
12. Mimo podjętych przez Śląski Klub Karate „GOLIAT” i jego Trenerów środków
bezpieczeństwa zarówno na terenie obiektu, w którym prowadzone są zajęcia
jak i poza nim może dojść do zakażenia wirusem COVID-19. W związku z tym
uczestnicy zajęć (w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie)
biorą pełną odpowiedzialność za udział w zajęciach, są świadomi zagrożenia i
nie będą z tego tytułu wysuwać żadnych roszczeń w stosunku do Śląskiego
Klubu Karate „GOLIAT” jego instruktorów oraz obiektu, w którym realizowane
są zajęcia.
13. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020r. do odwołania

