
 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19 PODCZAS AMP W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM  

Procedura jest zgodna z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26.02.2021 r. 

oraz regulacjami Akademickiego Związku Sportowego. 

1. Zasady ogólne 

a) Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do podpisania i złożenia podczas weryfikacji oświadczenia COVID-19 

dostępnego na stronie ampy.pl. 

b) Należy bezwzględnie stosować się do zasad obowiązujących na stacji narciarskiej oraz w miejscu zakwaterowania. 

c) W każdej strefie wydarzenia (biuro zawodów, strefa startu i mety, miejsce zakwaterowania, miejsce ceremonii 

zakończenia) obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania maseczką nosa i ust przez każdego uczestnika wydarzenia oraz 

zachowywania bezpiecznego dystansu. 

d) Korzystanie z wyciągu narciarskiego bez zakrywania maseczką nosa i ust, skutkować będzie zablokowaniem karnetu. 

e) Nieprzestrzeganie zasad związanych z zachowaniem reżimu sanitarnego może skutkować wykluczeniem uczestnika  

z zawodów, a także natychmiastowym wykwaterowaniem z miejsca noclegowego (w przypadku osób korzystających  

z wariantu obejmującego zakwaterowanie). 

2. Biuro zawodów 

a) Podczas weryfikacji w biurze zawodów przebywać może trener lub kierownik reprezentacji uczelni – 1 osoba z danej 

uczelni. 

b) Trener lub kierownik reprezentacji uczelni składa w biurze zawodów komplet dokumentów niezbędnych  

do weryfikacji zgodnie z Regulaminem AMP oraz komunikatami zawodów. 

c) Podczas weryfikacji trener lub kierownik reprezentacji uczelni odbierze komplet gadżetów oraz numery startowe  

dla zawodników. 

d) Kierownicy reprezentacji podziału na koszyki dokonują poprzez wypełnienie formularza online dostępnego na stronie: 

https://linkd.pl/p4zka 

e) Odprawa techniczna prowadzona będzie w formule zdalnej. Każda z uczestniczących reprezentacji może zgłosić 

uczestnictwo 1 osoby. 

3. Zakwaterowanie i wyżywienie 

a) Uczestnicy Mistrzostw, którzy zgłoszeni zostali  w wariancie z zakwaterowaniem zostają przydzieleni do danego miejsca. 

Nie ma możliwości wprowadzenia zmian. 

b) Uczestnicy mogą przebywać jedynie w przydzielonym do danej osoby miejscu zakwaterowania.  

Nie ma możliwości przyjmowania gości. 

c) Posiłki podawane będą w miejscu zakwaterowania zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi  

i regulaminem ośrodka. 

4. Strefa startu i mety zawodów 

a) W strefie startu i mety przebywać mogą jedynie uczestnicy danej konkurencji Mistrzostw zgodnie  

z podziałem w harmonogramie zawodów. 

b) Wskazane jest, aby po ukończeniu przejazdu opuścić jak najszybciej strefę mety. 

5. Ceremonia zakończenia zawodów 

a) W ceremonii zakończenia zawodów udział mogą wziąć wyłącznie osoby nagradzane  

w klasyfikacjach indywidualnych oraz reprezentanci nagradzanych uczelni w klasyfikacjach drużynowych. 

b) Podczas ceremonii (również odbierając nagrody na podium) uczestnicy zobowiązani  

są do bezwzględnego zakrywania maseczką nosa i ust. 

https://linkd.pl/p4zka

