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REGULAMIN TRENINGÓW LKS ZORZA PRZEBIECZANY 
Obowiązuje od 30.11.2020 r. 

 

1. Treningi sportowe wszystkich grup treningowych LKS Zorza Przebieczany są prowadzone 

zgodnie z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa i rządowymi wytycznymi obowiązującymi 

w sporcie. 

2. Treningi prowadzone w hali sportowej odbywają się według następujących zasad: 

a. treningi odbywają się bez udziału publiczności, rodziców i osób trzecich. Do budynku hali 

mogą wejść jedynie trener i zawodnicy; 

b. zawodnicy zbierają się przed budynkiem tuż przed treningiem (maksymalnie 15 minut 

wcześniej), podczas oczekiwania na trenera należy zachować dystans społeczny oraz 

zasłaniać usta i nos;  

c. zawodnicy nie mogą korzystać z szatni – przychodzą ubrani w strój treningowy;  

d. grupa treningowa wchodzi do budynku wyłącznie z trenerem; 

e. po wejściu na halę oraz po zakończeniu treningu prowadzona jest dezynfekcja dłoni; 

f. sprzęt sportowy wykorzystywany w treningach jest dezynfekowany po każdym treningu  

i nie jest przechowywany na hali; 

g. po zakończeniu treningu trener wyprowadza zawodników z budynku i przekazuje 

rodzicom. 

 

3. Warunkiem udziału w treningach odbywających się na hali sportowej jest zgoda rodziców  

na udział dziecka w zajęciach, pisemna akceptacja powyższego regulaminu oraz dostarczenie 

podpisanego oświadczenia dot. stanu zdrowia. 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA: ……………………………………………………..NR TEL:............................. 

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się i moje dziecko z regulaminem obowiązującym podczas 

treningów LKS Zorza Przebieczany w trakcie epidemii COVID-19, akceptujemy powyższy 

regulamin i podporządkujemy się procedurom ustalonym przez klub.  

2. Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe, nie ma objawów żadnej choroby i w ciągu 

ostatnich 14 dni nie miało świadomego kontaktu z osobą chorą na koronawirusa, z osobą 

będącą w izolacji ani z osobą przebywającą na kwarantannie. 

3. Zobowiązuję się do poinformowania trenera o wszelkich zmianach sytuacji zdrowotnej 

odnośnie COVID -19 w moim najbliższym otoczeniu.  

4. Oświadczam, że jestem świadomy/a zagrożenia wynikającego z obowiązującego stanu 

epidemii COVID19 i w przypadku zakażenia dziecka na treningu Klub nie będzie ponosił 

żadnej odpowiedzialności.  

5. Jako rodzic / opiekun prawny zobowiązuje się zapewnić dziecku bezpieczny transport  

na zajęcia i w drodze powrotnej z zajęć do domu. 

 

 

Data……………………………    Podpis………………………………………………………………………. 
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