KOMUNIKAT SANITARNY
W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas wydarzenia „Tropem Pszczółki
w Ulkowych” zwanym dalej Imprezą, w dniu 3 października 2020 roku wprowadza się następujące
wytyczne dla uczestników i organizatorów:
a. W Bazie Imprezy będzie możliwość zapisania się i opłacenia startu do wypełnienia łącznej puli
250 uczestników na wszystkie trasy Imprezy,
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 ostatnich dwóch tygodni 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 w godzinach 10.30-12.30.
f. Każdorazowe opuszczenie terenu imprezy i do niej wiąże się z ponownym odprawieniem się
w punkcie kontroli sanitarnej.
g. Osoby nie startujące (nie zapisane na Imprezę) tylko w wyjątkowych wypadkach będą
wpuszczane na teren Imprezy i tylko po odprawie w punkcie kontroli sanitarnej, gdzie zostawiają
swoje dane personalne oraz namiary kontaktowe w celach epidemiologicznych.
h. Na terenie Bazy Imprezy w Biurze Imprezy, obowiązują korytarze w których należy zachować
odstęp minimum 1,5m. W jednym boksie może przebywać tylko jedna osoba.
i. Procedura startowa: Start danej trasy będzie odbywał się jednocześnie z zachowaniem
środków ostrożności. Teren startowy będzie odpowiednio powiększony, a uczestnicy startujący
mają obowiązek nałożenia maseczki lub komina bawełnianego do czasu opuszczenia
startu.
Procedura metowa: Po przybiegnięciu na metę w powiększoną strefę mety należy opuścić
niezwłocznie. Na wyjściu ze strefy obowiązuję dezynfekcja rąk.
j. Na terenie Bazy Imprezy będą dostępne środki dezynfekujące.
k. Podczas pokonywania trasy, a także na starcie, mecie, w Bazie Imprezy obowiązuje obowiązek
utrzymania 1,5 metrowej odległości pomiędzy uczestnikami,
l. Na terenie Bazy Imprezy zaleca się noszenie maseczek, kominów lub przyłbic oraz rękawiczek,
a w przypadku braku możliwości zachowania 1,5 metra odstępu między ludźmi, będzie to
obowiązkowe,
m. Po przybyciu na metę w Bazie Imprezy każdorazowe wejście i wyjście z bazy Imprezy będzie
wiązało się z odprawieniem się w punkcie kontroli sanitarnej,
n. Po ukończeniu trasy i uroczystości zakończenia danej trasy, zaleca się sprawne opuszczenie
Bazy Imprezy,
o. podczas trwania imprezy będzie następowała dezynfekcja powierzchni często używanych w
Bazie Imprezy,
p. 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.
r. 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).
s. 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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