Regulamin COVID-19
Regulamin dotyczy procedur zachowania bezpieczeństwa oraz postępowania podczas udziału w
wydarzeniu artystyczno – sportowym - Eliminacje do Mistrzostw Polski Mażoretek:
- 18.04. 2021 – Olecko,
- 24.04.2021 – Góra,
- 1.05.2021 – Pustków – Osiedle,
- 8.05.2021 – Uniejów,
- 15-16.05.2021 – Strzelce Opolskie,
- 28.05.2021 – Puchar Polski Mażoretek „Mój I Krok” - Kędzierzyn - Koźle,
- 29-30.05.2021 – Mistrzostwa Polski Mażoretek - Kędzierzyn - Koźle

w czasie stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19

1. Każdy uczestnik, oraz opiekun niepełnoletniego uczestnika wydarzenia artystycznego zobowiązany jest
do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz z warunkami przechowywania i przetwarzania danych
osobowych.
2. Każdy uczestnik oraz opiekun niepełnoletniego uczestnika wydarzenia artystycznego wyraża zgodę na
pomiar temperatury ciała uczestnika przy wejściu na teren obiektu.
W przypadku stwierdzenia temperatury ciała powyżej 38,0°C (potwierdzonej w dwukrotnym badaniu z
zachowaniem 15 minut przerwy) uczestnik, opiekun lub instruktor nie zostanie wpuszczony na teren
obiektu.
3. W wydarzeniu artystycznym organizowanym przez SMTiCHP mogą brać udział jedynie osoby zdrowe,
nieposiadające infekcji i objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie
ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem festiwalu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na
kwarantannie, nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie i które dostarczyły w dniu zawodów
wypełnione i podpisane Oświadczenie COVID-19.
4. Rejestracji placówki po przybyciu na teren wydarzenia artystycznego dokonuje tylko i wyłącznie
oficjalny przedstawiciel, który ma obowiązek stawić się w Rejestracji i złożyć komplet Oświadczeń
COVID-19 od wszystkich uczestników, instruktorów i opiekunów oraz zaświadczyć czytelnym podpisem
zapoznanie wszystkich osób biorących udział w wydarzeniu z niniejszym regulaminem.
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5. Wydarzenie odbędzie się bez udziału publiczności. Wstęp na teren obiektu będą mieli jedynie
uczestnicy, instruktorzy i opiekunowie na podstawie identyfikatora, który
otrzymuje

WYŁĄCZNIE

oficjalny

przedstawiciel

placówki

podczas

rejestracji

uczestników.

Ilość wejściówek jest uzależniona od ilości zgłoszonych uczestników z danej placówki wg reguły:
1 wejściówka dla oficjalnego przedstawiciela placówki oraz 1 dla opiekuna na 15 osób.
(np. placówka, która zgłosi 10 tancerzy otrzyma 1 wejściówkę dla opiekuna + 1 wejściówkę dla
oficjalnego przedstawiciela. Placówka, która zgłosiła 35 tancerzy otrzyma 3 wejściówki dla opiekunów +
1 wejściówkę dla oficjalnego przedstawiciela.
6. Przy wejściu i wyjściu na teren wydarzenia należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie.
W obiekcie znajdują się dozowniki z atestowanymi płynami do dezynfekcji. W przypadku uczulenia na
ogólnie dostępne środki dezynfekujące należy posiadać własne.
7. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek zakrywających usta i
nos. Nakaz ten nie dotyczy wyłącznie uczestników wydarzenia podczas trwania prezentacji. Osoby nie
stosujące się do nakazu zakrywania ust i nosa będą proszone o opuszczenie obiektu.
8. W wyznaczonych garderobach lub sektorach mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby z przydzielonej do
danej szatni lub sektora placówki.
9. Wydarzenie artystyczne jest podzielone na części. Każda cześć to prezentacja zespołu wg kolejności
ustalonej przez instruktora wg karty zgłoszenia. Orientacyjny czas rozpoczęcia będzie podany w
programie. Godziny rozpoczęcia poszczególnych prezentacji mogą ulec przesunięciu - uczestnicy muszą
być gotowi do swojej prezentacji co najmniej 30 minut przed czasem podanym w programie.
10. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zachowania odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie, z
wyjątkiem czasu prezentacji oraz do bezwzględnego podporządkowania się instrukcjom inspicjentów,
prowadzącego i innych osób należących do obsługi wydarzenia artystycznego.
11. Uczestnicy wydarzenia wchodzą (prowadzeni przez inspicjentów) na scenę. Jednocześnie na Sali
Widowiskowej mogą przebywać wyłącznie uczestnicy drugiego zespołu oczekującego oraz osoby
przygotowujące się do prezentacji w następnej kolejności. Inspicjenci będą czuwać nad tym, by w
obrębie Sali Widowiskowej przebywała jedynie dozwolona ilość osób, dlatego zobowiązuje się
uczestników do bezwzględnego podporządkowania się ich poleceniom.
12. Bezpośrednio przed prezentacją uczestnicy wyrzucają maseczki do specjalnie przygotowanych
pojemników, które będą zutylizowane.
13. Po zakończonej prezentacji uczestnicy schodzą ze sceny, zakładają maseczki, które zabezpiecza
instruktor zespołu i opuszczają scenę wyjściem dla artystów.
14. Pomiędzy kolejnymi prezentacjami zostanie zachowany czas potrzebny na bezkontaktową wymianę
uczestników na scenie.
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15. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej SMTiCHP (www.mazoretki.org) do godz. 16.00
następnego dnia . Dyplomy, puchary, medale i nagrody przesłane zostaną przedstawicielom placówki w
terminie do sześciu dni.

16. Na terenie obiektu zostało wydzielone izolatorium, w którym będą przebywać osoby u których
wystąpiły objawy COVID-19 lub wobec których zachodzi podejrzenie zakażenia. Podczas trwania
wydarzenia dostępny będzie ratownik medyczny.
17. Niniejszy regulamin obowiązuje od 5 kwietnia 2021 r. do odwołania i został opracowany na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz rekomendacji Głównego Inspektoratu
Sanitarnego i Ministerstwa w związku ze stanem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 obowiązującym
na terenie Polski.
18. Dokumenty są dostępne do pobrania na stronie SMTiCHP www.mazoretki.org

Kontakt z biurem organizacyjnym:
tel. 665 44 75 11
e-mail: stanislawrewienski@neostrada.pl
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