
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY RYZYKA EPIDEMIOLOGICZNEGO  
W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ DOTYCZĄCĄ KORONAWIRUSA (COVID-19) 

 
 
Przykładamy szczególną wagę do bezpieczeństwa uczestników imprezy. Wprowadziliśmy szereg procedur zmniejszających ryzyko zakażenia 
wirusem. Dlatego prosimy Cię o uważne przeczytanie komunikatu oraz śledzenie informacji na stronie i profilu imprezy na FB. Przestrzeganie 
poniższych zasad może pomóc w zachowaniu bezpieczeństwa Twojego i innych uczestników imprezy. Jeśli ich nie akceptujesz lub nie będziesz 
przestrzegać – nie będziesz mogła/mógł wziąć udziału w imprezie.  

 
Komunikat ten związany jest z aktualną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa (COVID-19) i możliwym 
zagrożeniem epidemiologicznym podczas Bursztynowego Festiwalu Biegowego. Ze względów bezpieczeństwa 
wprowadzone zostają poniższe wytyczne. Mają one moc obowiązującą dla wszystkich uczestników imprezy. 
 
Ogólne zasady bezpieczeństwa 
1. Należy zachować odstęp społeczny 1,5 metra. Wyłączeni z tego obowiązku są: 
a) rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), 
b) osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące, 
c) osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego i ich opiekunowie, 
d) osoby, które zasłaniają usta i nos. 
2. Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe i dotyczy noszenia maseczek lub innego rodzaju 
zasłaniania ust i nosa w sytuacji, gdy nie można zachować 1,5-metrowej odległości od innych.  
 
Udział w imprezie 
1. Uczestnik nie może wziąć udziału w imprezie, jeśli: 
a) ma objawy ostrej infekcji dróg oddechowych, takie jak gorączka, kaszel, duszności, trudności w oddychaniu, bóle 
mięśni i ogólne zmęczenie, 
b) jest objęty hospitalizacją, izolacją, izolacją w warunkach domowych, przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem 
epidemiologicznym w związku z epidemią COVID-19, 
c) w ciągu ostatnich 14 dni miał kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem COVID-19, z osobą, która 
jest poddana obowiązkowej izolacji oraz z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem, 
d) wśród domowników jest osoba, która ma objawy ostrej infekcji dróg oddechowych, tj. gorączki, kaszlu, duszności, 
trudności w oddychaniu, bóli mięśni i ogólnego zmęczenia. 
e) w ciągu ostatnich 14 dni wrócił z terenów szczególnie dotkniętych koronawirusem, 
f) nie przestrzega wytycznych epidemiologicznych, zasad organizacji imprezy (w tym dotyczących koronowirusa) oraz 
poleceń obsługi. 
2. W przypadku zmiany stanu zdrowia uczestnika po złożeniu oświadczenia na imprezie lub zetknięciu z osobą, o której 
mowa w pkt 1 c), zobowiązany jest do powiadomienia odpowiednich służb i nieuczestniczenia w wydarzeniu.  
 
Wyposażenie uczestnika 
1. Każdy uczestnik (za wyjątkiem osób, które są z tego zwolnione zgodnie z aktualnymi przepisami) podczas pobytu na 
imprezie (także podczas pokonywania trasy) powinien posiadać maseczkę ochronną. 
2. Zaleca się, aby uczestnik wyposażony był także w zestaw środków ochrony osobistej, na który składają się: płyn lub 
żel do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe, środki higieniczne. 
 
Zgłoszenia na imprezę 
1. Zgłoszenia na imprezę przyjmowane są online, w terminach określonych w regulaminie. Zgłoszenie online skraca 
czas rejestracji przed startem i pobytu w Biurze Zawodów. 
2. W przypadku wolnych miejsc możliwe będzie także zgłoszenie się bezpośrednio w Biurze Zawodów (w tym 
wniesienie opłaty startowej w gotówce). 
 
Potwierdzenie startu w Biurze Zawodów 
1. Każdy uczestnik po przybyciu na zawody musi zgłosić się osobiście do Biura Zawodów celem weryfikacji, dokonać 
potwierdzenia startu oraz odebrać pakiet startowy. Nie jest możliwe potwierdzanie startu oraz odbiór pakietów 
startowych przez inne osoby.  
2. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów zawodnicy muszą mieć dokument tożsamości ze zdjęciem, który należy 
okazać na prośbę Organizatora. Nieokazanie dokument tożsamości skutkować będzie niewydaniem pakietu 
startowego. 
3. Podczas potwierdzania startu w Biurze Zawodów każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania wszystkich 
oświadczeń przed startem w zawodach, w tym oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika i świadomości ryzyka 
epidemiologicznego, sposobie organizacji imprezy oraz znajomości warunków udziału w zawodach. Brak 
jakiegokolwiek podpisu skutkuje niedopuszczeniem do startu z winy zawodnika. 
4. Osoby nieletnie muszą potwierdzić start w imprezie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego, którzy podpisują 
wszelkie oświadczenia. 



Biuro Zawodów 
1. Biuro Zawodów znajdować się będzie w budynku (Hotel Orle).  
2. Podczas pobytu w Biurze Zawodów oraz oczekiwania do Biura Zawodów należy: 
a) mieć założoną na usta i nos maseczkę ochronną, 
b) zachować odstęp minimum 1,5 m od innych osób (nie dotyczy osób nieletnich), 
c) unikać gromadzenia się. 
3. Przy wejściu do Biura Zawodów dostępne będą środki dezynfekujące.     
 
Centrum Zawodów – strefa stary i mety 
1. Na teren strefy startu i mety będzie można wejść tylko we wskazanych miejscach (teren ten będzie oznaczony).  
2. Organizacja startu będzie odbywała się z zachowaniem środków ostrożności – przed wejściem do strefy startu 
należy zasłonić usta i nos maseczką ochronną.  
3. W strefie startu uczestnicy mają obowiązek zachowania dystansu 1,5 m oraz zasłaniania ust i nosa maseczką 
ochronną do czasu przekroczenia linii startowej po sygnale startu. 
4. Po przekroczeniu linii mety należy jak najszybciej opuścić strefę mety (zakaz gromadzenia się i odpoczynku).  
5. Punkt z wodą na mecie będzie znajdował się poza strefą mety. 
 
Pokonywanie trasy  
1. Podczas pokonywania trasy nie jest konieczne zasłaniania ust i nosa maseczką ochronną o ile odległość pomiędzy 
biegaczami jest większa niż 1,5 m.  
2. Na trasie należy unikać kontaktu z osobami trzecimi. 
 
Punkty z wodą na trasie 
1. Na trasie dostępne będą dla uczestników punkty z wodą. 
2. Napoje wydawane będą uczestnikom przez obsługę.  
3. Uczestnicy niezwłocznie od otrzymaniu Napojów winni opuścić strefę. 
4. Spożywanie napojów możliwe będzie poza miejscem wydawania.  
5. Podczas konsumpcji nie trzeba zakrywać ust i nosa, należy jednak zachować dystans 1,5 m od innych osób. 
6. Z uwagi na bezpieczeństwo nie należy przekazywać sobie żywności itd. 
7. Uczestnicy winni posiadać własne butelki, bidony, kubeczki itd.  
8. Nie wolno wyrzucać żadnych opakowań i śmieci na trasie. Wszelkie odpadki i śmieci można będzie wyrzucić do 
przygotowanych przez Organizatora worków lub pojemników lub w ogólnodostępnych i przewidzianych do tego 
miejscach na trasie – niezależnie od sytuacji epidemiologicznej należy dbać o czystość i nie zanieczyszczać trasy.  
 
Depozyty  
1. Uczestnicy, którzy nie mają gdzie zostawić swoich rzeczy na czas rywalizacji, mogą je zdeponować w Biurze Zawodów. 
2. Depozyty muszą zostać spakowane do własnych plecaków, toreb itd., a potem umieszczone w workach foliowych 
zapewnionych przez Organizatora i oklejone numerami. 
3.  Depozyty na punktach i w Bazie Zawodów odbierać można wyłącznie po okazaniu numeru startowego. 
 
Obiekty i miejsca na trasie 
1. Trasy zawodów oraz obiekty położone na trasach nie są wyłączone z ruchu pieszego i drogowego. Mogą więc 
przebywać na nich inne osoby. Zaleca się unikanie kontaktu z osobami trzecimi, a jeśli nie jest to możliwe zachowania 
dystansu 1,5 m lub zasłanianie ust i nosa maseczką ochronną. 
2. Teren Hotelu Orle (w tym część noclegowa, gastronomiczna, otoczenie), także udostępniony na potrzeby organizacji 
imprezy, nie jest wyłączony z użytkowania i dostępny jest także dla innych gości, dlatego też zalecane jest stosowanie 
się do obowiązujących wytycznych epidemiologicznych, w tym zachowania dystansu 1,5 m lub zasłaniania ust i nosa 
maseczką ochronną. 
3. Korzystanie z miejsc gastronomicznych możliwe jest na zasadach obowiązujących w punktach gastronomicznych. 
 
Ceremonia dekoracji zwycięzców 
1. W ceremonii dekoracji zwycięzców będzie mogła wziąć udział liczba osób zgodna z aktualnymi wytycznymi 
epidemiologicznymi.  
2. Na teren ceremonii dekoracji zwycięzców będzie można wejść tylko we wskazanych miejscach (teren ten będzie 
oznaczony).  
3. Organizacja ceremonii będzie odbywała się z zachowaniem środków ostrożności – przed wejściem do strefy należy 
zasłonić usta i nos maseczką ochronną i zdezynfekować ręce.  
4. W strefie ceremonii uczestnicy mają obowiązek zachowanie dystansu 1,5 m lub zasłanianie ust i nosa maseczką 
ochronną. 
5. Opuszczając strefę ceremonii dekoracji zwycięzców, należy zdezynfekować ręce. 
 
 
 



Imprezy towarzyszące  
1. Organizator nie planuje żadnych miejsc ani imprez dla publiczności. 
2. Wszystkie przewidziane w programie wydarzenia dostępne są wyłącznie dla uczestników i osób związanych 
z organizacją imprezy. 
3. W miejscach odbywania się wydarzeń uczestnicy mają obowiązek zachowania dystansu 1,5 m oraz zasłaniania ust 
i nosa maseczką ochronną. 
 
Informacje dodatkowe 
1. Na polecenie obsługi wszyscy uczestnicy zobowiązani są zasłonić nos i usta maseczką ochronną oraz zdezynfekować 
ręce także w innych okolicznościach niż wskazane w komunikacie.  
2. Osoby trzecie (w tym rodziny, znajomi uczestników) nie będą mogły wejść do miejsc przeznaczonych dla 
uczestników i obsługi imprezy (dotyczy to także strefy startu, mety, punktów odżywczych i noclegowych). 
3. Podczas trwania imprezy będzie następowała dezynfekcja powierzchni często używanych. 
4. Jeśli w ciągu 7 dni od daty imprezy u uczestnika zostanie stwierdzone zakażenie koronawirusem, zobowiązany  jest 
on do niezwłocznego powiadomienia do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz organizatora poprzez  
e-mail: biuro@bursztynowyfestiwalbiegowy.pl. 
5. Obowiązkiem uczestnika jest zapoznanie się z przepisami prawa oraz aktualnymi zaleceniami i wytycznymi 
Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi epidemii koronawirusa.  
6. Jeżeli od dnia publikacji komunikatu zostaną wprowadzone inne wytyczne epidemiologiczne lub zasady organizacji 
imprezy, Organizator zamieści o tym informację w Biurze Zawodów, a obowiązkiem uczestników jest stosować się do 
nowych wytycznych i zasad. 
7. Osoby, które nie będą przestrzegać wytycznych epidemiologicznych, zasad organizacji imprezy (w tym dotyczących 
koronowirusa) oraz poleceń obsługi, mogą zostać zdyskwalifikowane, usunięte z imprezy, a nawet wykluczone z innych 
imprez Organizatora.  
8. Zgodnie z aktualnymi przepisami, Organizator ma obowiązek przekazania danych osobowych uczestników 
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie 
i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy, na jego żądanie. 
9. Niniejszy komunikat jest integralną częścią Regulaminu imprezy, a w przypadku rozbieżności lub niejasności 
w stosunku do zapisów Regulaminu ma moc decydującą. 


