KOMUNIKAT SANITARNY
W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym podczas XXVI Marszy na Orientację
HARCE PREZESA zwanych dalej Imprezą, w dniu 19-20 grudnia 2020 roku wprowadza się
następujące wytyczne dla uczestników i organizatorów:
a. Zapisy zostały zamknięte, nie będzie możliwości zapisania się w Bazie Imprezy, ani też
możliwości zmiany zgłoszonych uczestników,
b. W biurze Imprezy podczas odbioru pakietu startowego będzie wymagane okazanie dokumentu
tożsamości celem weryfikacji danych uczestnika ze zgłoszenia (imię i nazwisko) oraz roku
urodzenia,
c. Uczestnik nie może wziąć udziału w Imprezie jeśli:
1) występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
2) jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
3) zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
4) w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną
do izolacji.
d. Uczestnik Imprezy powinien zaopatrzyć się przed Imprezą w podstawowy zestaw sanitarny
(płyn/żel do dezynfekcji, maseczka ochronna (przyłbica, komin bawełniany), rękawiczki
jednorazowe, woda, chusteczki higieniczne).
e. Na teren Bazy Imprezy będzie można wejść tylko po zameldowaniu się i odprawieniu w
punkcie kontroli sanitarnej dokładnie 15 minut przed swoim startem według listy startowej (do
momentu startu nie będzie możliwości opuszczenia terenu Bazy Imprezy), nie będzie też
możliwości wejścia na teren Bazy Imprezy osób nie zapisanych na Imprezę,
f. Na teren Punktu Odżywczego będzie można wejść/wyjść tylko na podstawie numeru
startowego,
g. Na terenie Bazy Imprezy w biurze, starcie i mecie obowiązują wyznaczone boksy. W jednym
boksie może przebywać tylko jeden zespół,
h. Start będzie odbywał się interwałowo. Obecnie zakładamy interwał dla wszystkich zespołów,
wszystkich tras – co 1-2 minuty,
i. Na terenie Bazy Imprezy i Punkcie Odżywczym będą dostępne środki dezynfekujące oraz
rękawiczki jednorazowe,
j. Podczas pokonywania trasy, a także na starcie, mecie, w Bazie Imprezy oraz Punkcie
Odżywczym obowiązuje obowiązek utrzymania 2 metrowej odległości pomiędzy uczestnikami,

l. Na terenie Bazy Imprezy i Punkcie Odżywczym obowiązuje noszenie maseczek, kominów lub
przyłbic oraz rękawiczek,
m. Na terenie Bazy Imprezy oraz Punkcie Odżywczym będą ustawione toalety przenośne, wraz z
środkiem dezynfekującym,
n. Po przybyciu na metę w Bazie Imprezy każdorazowe wejście i wyjście z bazy Imprezy będzie
wiązało się z odprawieniem się w punkcie kontroli sanitarnej,
o. Po ukończeniu trasy i zdaniu karty startowej na mecie, zaleca się sprawne opuszczenie Bazy
Imprezy,
p. podczas trwania imprezy będzie następowała dezynfekcja powierzchni często używanych w
Bazie Imprezy i Punkcie Odżywczym,
r. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora udziału osób trzecich, nie zapisanych na listach
startowych, towarzyszących uczestnikom Imprezy podczas pokonywania tras, Organizator
zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji tychże uczestników podczas Imprezy oraz dyskwalifikacji
dożywotniej lub okresowej na Imprezie lub wszelkich innych Imprezach Klubu Harpagan, tychże
uczestników oraz zidentyfikowanych osób trzecich.
s. Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z aktualnymi przepisami powszechnie
obowiązującego prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, o których
mowa w art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).
t. MnO Harce Prezesa ze względu na swoją specyfikę i budowę tras są podzielone na grupy,
gdzie każda trasa jest osobną imprezą.
u. Komunikat Sanitarny jest integralną częścią Komunikatu Startowego i ze względu na powagę
sytuacji, będzie on egzekwowany w sposób szczegółowy. W przypadku rozbieżności w
interpretacji Komunikatów, Komunikat Sanitarny jest nadrzędnym dokumentem do interpretacji.
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