
UCHWAŁA ZARZĄDU  

Giżyckiej Grupy Regatowej  

nr 2/2021 

z dnia 27 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia  

Regulaminu treningów Giżyckiej Grupy Regatowej w okresie pandemii  

dla zawodników poniżej lat 18 

 

 

 

Na podstawie § 20 statutu Giżyckiej Grupy Regatowej Zarząd Klubu wprowadza Regulamin treningów 

Giżyckiej Grupy Regatowej w okresie pandemii dla zawodników poniżej lat 18.  

Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

Uchwała obowiązuje od dnia 27 marca 2021r.  

 

 

 

 

na oryginale podpisy złożyli:  

 

Alicja Klimaszewska 

Adam Fabisiak 

Katarzyna Potejko-Rzymowska 

Rafał Ciechanowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik do uchwały Zarządu nr 2/2021 z dnia 27.03.2021r. 

 

REGULAMIN TRENINGÓW GIŻYCKIEJ GRUPY REGATOWEJ 

W OKRESIE PANDEMII DLA ZAWODNIKÓW PONIŻEJ 18 LAT 

 

1. Udział zawodników w treningach jest całkowicie dobrowolny.  

2. W treningach mogą uczestniczyć zawodnicy, którym klub przyznał stypendium sportowe na mocy 

uchwały Zarządu nr 1/2021 z 27.03.2021r. i których rodzice/opiekunowi prawni zaaprobowali 

pisemnie niniejszy Regulamin wraz z oświadczeniem, a podpisany dokument przekazali trenerowi 

prowadzącemu najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.  

3. Zawodnicy mający rozpocząć zajęcia pojawiają się w miejscu zbiórki na 5 minut przed treningiem 

utrzymując przy tym wymagany dystans społeczny oraz będąc zaopatrzonym w maseczki,  

które można zdjąć dopiero w chwili rozpoczęcia treningu. Po zakończonym treningu zawodnik 

zobowiązany jest do ponownego ubrania maseczki.  

4. W trakcie zajęć nie zaleca się korzystania z szatni oraz węzłów sanitarnych za wyjątkiem WC  

i umywalki. W związku z tym zawodnicy przyjeżdżają na zajęcia przebrani w strój treningowy.  

5. Przed i po zajęciach zawodnikom zostanie udostępniony przez trenera płyn dezynfekujący,  

którym mają obowiązek przemyć ręce.  

6. Klub nie zapewnia podczas treningów wody dla zawodników – butelki (bidony) z napojami 

zawodników powinny być podpisane.  

7. Do zajęć nie zostaną dopuszczeni zawodnicy z objawami choroby, takimi jak: kaszel, katar, 

gorączka, bóle głowy.  

8. Konieczna jest rezygnacja z uprzejmości polegających na podaniu sobie ręki przy powitaniu  

i pożegnaniu po zajęciach. 

9. Za pełne wykonanie powyższych procedur odpowiedzialny jest trener prowadzący zajęcia. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA ZAWODNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO  

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………… jako rodzic / pełnoprawny 

opiekun zawodnika …………………………………………………… urodzonego w dniu ………………………….………. 

oświadczam, iż zapoznałem się z powyższym „Regulaminem treningów tymczasowych w okresie 

pandemii” i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

Jednocześnie oświadczam, iż biorę odpowiedzialność za udział mojego dziecka w każdym z treningów 

tymczasowych i oznacza on, iż nie występują u niego żadne objawy choroby, jak gorączka, katar, 

kaszel, bóle głowy, gardła czy mięśni i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do jego udziału 

w zajęciach. W przypadku zaistnienia ograniczeń w tym względzie niezwłocznie poinformuję  

o tym trenera prowadzącego. 

 

……………………………………………………………………………….  

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


