
ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO REGULAMINU OTWARTEGO MAZOWIECKIEGO TURNIEJU  CHEERLEADERS  

z okazji  XX–lecia MG-T UKS „NO NAME” z cyklu GRAND PRIX POLSKI  

CHEERLEADERS 2020, zawierający zasady panujące podczas turnieju, zgodne  

z obowiązującymi wytycznymi GIS, MZ i MEN. 

 

Nazwa turnieju:    OTWARTY MAZOWIECKI TURNIEJ  CHEERLEADERS z okazji  XX–lecia  

MG-T UKS „NO NAME” z cyklu GRAND PRIX POLSKI  CHEERLEADERS 2020 

Miejsce:  Hala Sportowa przy SP nr. 5 w Garwolinie,   ul. Korczaka 10 

Data:    04.10.2020 

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders,  

                         MGT – UKS  „NO NAME”, 

Biuro Organizacyjne:  08-400 Garwolin, ul. Korczaka 10          

Kierownik Organizacyjny:    Zofia Kisiel  -    tel. 505 166 345     noname_garwolin@o2.pl  

 

 

1. W turnieju weźmie udział jednocześnie nie więcej niż 250 uczestników, z wyłączeniem 

osób zajmujących się obsługą turnieju. 

2. Turniej odbędzie się bez udziału publiczności zewnętrznej. Publiczność będą stanowić 

jedynie uczestnicy zawodów oraz organizatorzy. 

3. W wyznaczonych miejscach zostaną umieszczone środki do dezynfekcji rąk oraz 

instrukcja dezynfekcji rąk. 

4. Przy wejściu na Halę Sportową, każdy uczestnik będzie miał zmierzoną temperaturę, a w 

przypadku podwyższonej temperatury, nie zostanie wpuszczony na teren zawodów. 

5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zabranie ze sobą maseczek lub innych 

przedmiotów służących do zakrywania ust i nosa. 

6. Trener każdego klubu jest zobowiązany do dostarczenia: 

- listy uczestników zawodów (zawodników i opiekunów) zawierającej – imię i nazwisko,   

  adres, telefon do rodzica lub prawnego opiekuna, 

- pisemnej deklaracji o braku zachorowania na COVID-19 oraz braku kontaktu z osobą 

chorą na COVID-19, według załączonego wzoru. 

7. Podczas rejestracji każdy klub: 

- zostanie zweryfikowany pod względem liczby uczestników; 

- otrzyma płyn do dezynfekcji rąk oraz ewentualne potrzebne maseczki, 

- otrzyma worek na śmieci oraz zostanie zobowiązany do zachowania porządku wokół      
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  siebie  i po sobie,  

- zostanie poinformowany o zasadach panujących w czasie turnieju, 

8. Zawodnicy różnych klubów będą mieli do własnej dyspozycji jedno pomieszczenie 

służące jako szatnia oraz odpowiednio wyznaczone miejsce na trybunach. 

9. Uczestnicy różnych klubów zobowiązani są do zachowania min. 1,5 metrowego odstępu 

pomiędzy osobami. 

10. Podczas trwania turnieju wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa. 

Wyjątek stanowi czas prezentacji turniejowych (występ) oraz przebywanie w miejscach 

wyznaczonych do wyłącznego użytku danej drużyny (szatnia, sektor na trybunach). 

11. W trakcie turnieju, podczas krótkich przerw między występami oraz podczas przerw 

między blokami startowymi, będzie przeprowadzana dezynfekcja oraz wietrzenie 

pomieszczeń. 

12. Posiłki obiadowe w opakowaniach jednorazowych, będą wydawane w określonych 

godzinach oraz miejscu. 

13. Wyniki będą ogłaszane po każdym z bloków startowych. Trener każdego z zespołów 

będzie poproszony na podium, w celu odebrania przypadających nagród. 

14. W trakcie turnieju prosimy o zachowanie odpowiedniego odstępy, zakrywania ust 

i nosa, częstej dezynfekcji rąk oraz do przestrzegania regulaminu turnieju. Osoby, 

które nie będą się stosowały do ogłoszony zasad, zostaną poproszone o 

opuszczenie miejsca turnieju. 

15. Szczegółowy harmonogram turnieju zostanie ogłoszony po zatwierdzeniu pełnej liczby 

uczestników. 

 

 

 

 


