Załącznik do Regulaminu Akademii Piłkarskiej Allecco
dotyczący bezpieczeństwa na obiekcie LKS Unii Kosztowy
w Mysłowicach przy ulicy Paderewskiego 4
1. Załącznik do Regulaminu obowiązuje od 4 maja 2020 roku
2. Na obiekcie klubowym (z wyłączeniem parkingu) mogą przebywać tylko trenerzy,
zawodnicy Akademii pod opieką trenera i osoby upoważnione przez Zarząd klubu.
3. W treningach nie mogą brać udziału zawodnicy:
a) posiadający objawy chorobowe (np. podwyższona temperatura, katar, kaszel),
b) będący przez ostatnie 14 dni w kontakcie z osobami podejrzanymi o zakażenie
Koronawirusem lub chorych na Covid-19
4. Obowiązek weryfikacji obostrzeń opisanych w pkt. 3 spoczywa na rodzicach zawodnika
5. Rodzice nie wchodzą na obiekt. Czekają z dziećmi na parkingu na przyjście trenera
6. Zawodnicy przyjeżdżają na trening przebrani w strój do ćwiczeń, zgodny z obowiązującym
kolorem koszulki na dany dzień.
7. Trener przekazuje informację o długości treningu a następnie zabiera dzieci z parkingu i
odprowadza na parking po treningu.
8. Zawodnicy i trenerzy nie maja obowiązku noszenia maseczek ochronnych podczas treningu.
9. Każdy zawodnik posiada oznakowany bidon z napojem. Napoje pozostawiane są w
wyznaczonej oddalone od siebie o co najmniej 2m
10. Trener weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu. Grupy ćwiczebne muszą mieć ten
sam skład osobowy i maksymalnie 6 zawodników + trener. Na jednym boisku może
przebywać tylko jedna grupa ćwiczebna (bez względu na wielkość boiska).
11. Nie ma możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza wyznaczoną toaletą).
12. Osoby uczestniczące w treningach są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i
opuszczając obiekt. Klub zapewnia środki do dezynfekcji.
13. Sprzęt sportowy jest dezynfekowany po każdym treningu przez trenera lub gospodarza
obiektu.
14. Pomiędzy treningami poszczególnych grup stosuje się 15 minutowe przerwy.
15. Niniejszy załącznik może być w każdej chwili zmieniony lub całkowicie odwołany. Fakt
zmiany / odwołania Załącznika ogłaszany będzie na stronie uniakosztowy.klubowo24.pl.
Aktualna wersja Załącznika dostępna jest w zakładce Strefa Rodzica / Załącznik do
Regulaminu.
Imię nazwisko dziecka:

………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym Załącznikiem do Regulaminu Akademii Piłkarskiej
Allecco. Oświadczam ponadto, ze nie będę wnosił jakichkolwiek roszczeń teraz i w przyszłości
wobec klubu LKS Unia Kosztowy, a także wobec pracowników klubu, osoby działające na jego
zlecenie oraz osoby reprezentujące klub LKS Unia Kosztowy w przypadku ewentualnego
zachorowania mojego dziecka na jakakolwiek chorobę, w szczególności zarażenia koronawirusem
Covid - 19
Mysłowice, dnia: …………………
Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego: ………………………………………

