
  UKS Andrusy Lipnik – organizacja treningów 

Od 1 czerwca b.r. UKS „Andrusy” w Lipniku organizuje zajęcia sportowe. Ze 
względu na limit osób mogących uczestniczyć w zajęciach w 1 grupie na 
treningi zapraszamy tylko chłopców z klas II, III i IV, którzy trenowali  przed 
zawieszeniem zajęć! 

 Procedury i zasady organizacji treningów od 1 czerwca  2020 roku! 

1. Organizatorem zajęć jest UKS „Andrusy” w Lipniku. 

2. W zajęciach mogą uczestniczyć zawodnicy UKS „Andrusy” w Lipniku  trenujący    
przed zawieszeniem zajęć. 

3. W zajęciach grupowych może brać udział maksymalnie 12 osób i trener lub 16 
osób i 2  trenerów.  

6. Za transport dzieci na zajęcia odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.  

7. Trener zobowiązany jest posiadać aktualną listę uczestników zajęć.   

8. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktualną zgodę rodziców na udział w 
zajęciach w okresie zagrożenia epidemiologicznego / zgoda poniżej /. 

9. Przed wejściem na obiekt sportowy wszystkich uczestników obowiązuje 
dezynfekcja rąk. Zabieg ten powtarzamy po wyjściu z obiektu.  

10. W trakcie zajęć zawodników i trenera obowiązuje zachowanie odległości nie 
mniejszej niż 2 metry od siebie. 

11. Zawodnicy i trener przybywają na zajęcia w stroju sportowym. Nie ma 
możliwości korzystania z szatni. Uczestnik po wejściu na halę/salę zmienia 
tylko obuwie. Uczestnik może korzystać z toalety.  

12. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk w trakcie zajęć  np. przy 
korzystaniu z bidonów czy butelek z napojami.  

13. Konieczna jest rezygnacja z procedury podania sobie ręki przy powitaniu i 
pożegnaniu po zajęciach. 

14. Za pełne wykonanie powyższych procedur odpowiedzialny jest trener 
prowadzący zajęcia. 

 



Zgoda na udział małoletniego w zajęciach sportowych prowadzonych przez trenera w 
warunkach obowiązującego stanu epidemii wirusa Covid-19. 

Ja niżej podpisany/a ……………………………...... zamieszkały w ……………………………… 

będący/a rodzicem/opiekunem prawnym* 
małoletniego……………………………………………………………….., na podstawie art. 98 § 
1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U.2019.2086 z późn. zm.) kodeks rodzinny i 
opiekuńczy, wyrażam zgodę na udział małoletniego w zajęciach sportowych prowadzonych 
w okresie od 1 czerwca 2020 r. do odwołania. 
Jednocześnie oświadczam, że małoletni: 
• nie miał kontaktu z osobami chorymi na koronawirus Covid-19 w ciągu ostatnich 14 dni, 
• nie jest objęty obowiązkową kwarantanną, 
• nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w zajęciach. 
Jako rodzic/opiekun prawny* zobowiązuje się zapewnić małoletniemu bezpieczny transport 
na zajęcia i w drodze powrotnej z zajęć oraz zabezpieczyć wymagane przepisami środki 
ochrony i dezynfekcji. 
Oświadczam też, że w pełni podporządkuje się procedurom ustalonym przez organizatora 
zajęć sportowych. 
/miejscowość i data/  …………………………………………………………….. 
 
/czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  …………………........................... 
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