
 

REGULAMIN SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNY 

 
 

W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzeń sportowych przed 

możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami 

bezpieczeństwa związanymi z reżimem sanitarnym, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach 

(Organizator) wprowadza niniejszy regulamin, który obowiązuje podczas ligi piłkarskiej „RESO 

Suwałki Football League” w hali sportowej. 

1. Uczestnictwo w wydarzeniu RSFL oznacza akceptację regulaminu i obowiązek jego 

przestrzegania. 

2. Udział w wydarzeniu jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o stanie 

zdrowia.  

3.  Obowiązek zakrywania ust i nosa przed wejściem na teren wydarzenia oraz konieczność 

zachowanie dystansu min. 1,5 metra od następnego uczestnika (uczestnik ma obowiązek 

posiadania środków ochrony osobistej tj. maseczki lub przyłbice). 

Obowiązek ten nie jest wymagany podczas udziału w meczu. 

4. Obowiązkowa dezynfekcja rąk oraz własnego (lub drużyny do której uczestnik należy) sprzętu 

sportowego przed wejściem na teren wydarzenia (Organizator zapewnia płyn do dezynfekcji 

dostępny w wyznaczonych miejscach). 

5. Drużyna ma obowiązek stawienia się przy wejściu do hali sportowej punktualnie nie wcześniej 

niż na pół godziny przed planowanym meczem z udziałem tej drużyny. Po tym czasie drzwi do 

hali zostaną zamknięte. 

6. Każdej drużynie zostanie udostępniona szatnia z możliwością skorzystania z prysznica (max. 20 

minut. Po upływie tego czasu zawodnicy zobowiązani są niezwłocznie opuścić pomieszczenie.  

W przypadku naruszenia wskazanego obowiązku Organizator może pozbawić drużynę prawa 

korzystania z natrysków). 

7. Wydarzenie RSFL odbywa się w całości bez udziału publiczności lub osób towarzyszących. 

Wstęp na halę sportową mają wyłącznie uczestnicy wydarzenia, w tym przede wszystkim 

zawodnicy zgłoszonych drużyn oraz przedstawiciele Organizatora. Pracownicy lub inni 

przedstawiciele Organizatora mają prawo weryfikacji statusu w jakim dana osoba przebywa na 

terenie hali sportowej.  

8. Powitanie między piłkarzami obu drużyn zostaje zawieszone. 

9. A B C poruszania się uczestników biorących udział w rozgrywkach: 

 po wejściu do budynku zawodnicy udają się bezpośrednio do szatni, 

 przebrani zawodnicy przechodzą na trybunę do wyznaczonej strefy, 



 z trybun zawodnicy wchodzą bezpośrednio na boisko, 

 po rozegranym meczu zawodnicy udają się bezpośrednio do szatni,  

 zawodnicy zobowiązani są do opuszczenia szatni w ciągu 20 minut. 

10. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie 

wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych, a także 

do wykonywania poleceń pracowników Organizatora.  

11. Organizator zobowiązuje się do rozmieszczenia na terenie wydarzenia tablic informacyjnych 

przypominających o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu m.in. 1,5 metra oraz 

do wykonania wszelkich obowiązków sanitarnych. 

12. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie danych osobowych uczestnika (imię, 

nazwisko, nr telefonu) pod kątem ewentualnej konieczności ich udostępnienia służbom 

sanitarnym. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich 

przetwarzanie przez organizatora zgodnie z polityką RODO. 

 

 


