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Zasady bezpieczeństwa epidemicznego (ver.1.1)
Wstęp
W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego wprowadza się podczas trwania imprezy
zasady bezpieczeństwa, których celem jest zminimalizowanie zagrożenia zakażenia wirusem COVID-19.
Do uczestnika należy ocena zaproponowanych przez organizatora zasad bezpieczeństwa i, na tej podstawie,
podjęcie decyzji o uczestnictwie w imprezie. Stosowanie zaproponowanych zasad jest obowiązkowe dla
wszystkich uczestników bez wyjątku.
Poziom bezpieczeństwa i podjęte środki mają zminimalizować możliwość zakażenia się nawet w przypadku
gdyby osoba będąca nieświadomym nosicielem wirusa znalazła się w gronie uczestników.
Możliwość rezygnacji z udziału w imprezie ze względów zdrowotnych:
Względy finansowe nie powinny rzutować na decyzję o rezygnacji z udziału w imprezie.
Koszt rezygnacji z uczestnictwa ze względów zdrowotnych jest możliwy aż do dnia poprzedzającego termin
imprezy i wynosi 20% wartości wpisowego.
Strefa Centrum:
Wprowadza się na terenie imprezy obszar nazywany Strefą Centrum; jest to obszar obejmujący parking,
dojście do centrum imprezy oraz centrum z biurem imprezy, strefą startu oraz metą. Obszar Strefy Centrum
będzie pokazany w komunikacie technicznym dostępnym na stronie organizatora przed imprezą (do pobrania
ze strony).
Przed wejściem do Strefy Centrum należy zdezynfekować dłonie oraz założyć maseczkę, której noszenie jest
obowiązkowe na całym jej obszarze. W Strefie Centrum należy również zachować odległości pomiędzy
uczestnikami wynikające z obowiązujących w dniu imprezy ograniczeń administracyjnych.
Zgłoszenia i opłata wpisowego:
Zgłoszenie na imprezę możliwe jest wyłącznie w formule on-line poprzez stronę internetową organizatora
bez możliwości zgłoszenia na miejscu w dniu imprezy.
Wpisowe za uczestnictwo może być opłacone wyłącznie przelewem na konto organizatora.
Otwarcie imprezy:
Tradycyjna forma otwarcia imprezy z powitaniem uczestników nie jest przewidywana.
Rejestracja uczestników:
Uczestnicy w stroju startowym i z odpowiednim ekwipunkiem stawiają się w Biurze Imprezy na 15 – 20
minut przed swoim czasem startu podanym na stronie imprezy; od organizatora wyposażonego w środki
ochrony osobistej odbierają swoje numery startowe oraz zegarki startowe i stąd bezpośrednio udają się do
wydzielonej strefy startu.

Start:
W jednej minucie startuje co najwyżej jeden zespół.
Oczekujące w strefie startu zespoły, wchodzą w swojej minucie do boksu startowego, pobierają mapę
i wychodzą na trasę. Wszystkie informacje dotyczące trasy znajdują się na mapie lub w informacji dołączonej
do mapy. Start będzie dodatkowo wyposażony w środek do obowiązkowej dezynfekcji rąk.
Potwierdzanie punktów kontrolnych:
Każdy z uczestników zostanie wyposażony w elektroniczne urządzenie (zegarek startowy) do
bezkontaktowego potwierdzania punktów kontrolnych .
Wszystkie zegarki będą przygotowywane przez jedną osobę, odkażone i dołączone do pakietu startowego.
Kolejność potwierdzania punktów na trasie jest dowolna.
Meta:
Pod koniec trasy przed ponownym wejściem do Strefy Centrum uczestnicy zakładają maseczki oraz
dezynfekują ręce. Po dotarciu do mety i jej potwierdzeniu zdejmują zegarek i przekazują sędziemu mety do
odczytu.
Metę obsługuje dwóch sędziów wyposażonych w środki ochrony osobistej: pierwszy odbiera zegarki
i wczytuje z nich dane do systemu, drugi wydaje wydruki w postaci raportu z pokonania trasy a także
pozostałą część świadczeń w tym mapy trzech tras krajoznawczych (Bydgoszcz / Toruń / Solec Kujawski).
Zakończenie imprezy:
Tradycyjne zakończenie imprezy nie jest przewidywane.
Po odebraniu raportów z przebiegiem trasy (przez każdego uczestnika zespołu) oraz pozostałych świadczeń
uczestnicy opuszczają Strefę Centrum .
Wyniki:
Wyniki zbiorcze wszystkich uczestników będą publikowane w Internecie.
Obowiązkowe (epidemiczne) wyposażenie każdego uczestnika:
Maseczka, własny środek do dezynfekcji rąk.
Wyżywienie i noclegi:
Organizator imprezy, z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia antywirusowego w tym zakresie, nie
zabezpiecza wyżywienia ani noclegu pozostawiając te kwestie profesjonalistom dla których możliwość
prowadzenia swojego biznesu na odpowiednim poziomie jest obecnie warunkiem przetrwania na rynku.
Uwaga końcowa:
Przedstawione Zasady bezpieczeństwa epidemicznego (ver.1.1) mogą ulec zmianie ponieważ są zależne od
obowiązujących wszystkich obywateli zaleceń administracyjnych.
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