
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA ZAWODNIKÓW I RODZICÓW MOBILNEJ 
AKADEMII MŁODYCH ORŁÓW (MOBILNEJ AMO) 

na czas treningów w okresie epidemii COVID-19 w Polsce 

1. Zalecane jest, aby każdy zawodnik przybył na miejsce szkolenia indywidualnie. Zawodnicy powinni 

unikać wspólnego dojazdu na szkolenie (np. jednym samochodem przywiezieni przez jednego z 

rodziców bądź trenera). 

2. Zalecane jest, aby każdy zawodnik przybył na miejsce szkolenia unikając podróży zbiorowymi 

środkami transportu (np. pociągiem, autobusem). 

3. Opiekunowie przyprowadzający dzieci powinni przestrzegać następujących zasad: 

a. z dzieckiem przyjeżdża 1 opiekun, 

b. zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m, 

c. obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli 

(m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk). 

4. Warunkiem udziału w szkoleniu Mobilnej AMO jest przekazanie przed rozpoczęciem szkolenia 

wypełnionego i podpisanego „Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych dziecka/ 

podopiecznego – zawodnika-uczestnika szkolenia Mobilnej AMO” wg wzoru dostępnego na stronie 

www.laczynaspilka.pl/amo w sekcji „Dokumenty”. Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do 

samodzielnego przygotowania oświadczenia i przyjścia na szkolenie z uzupełnionym i podpisanym 

oświadczeniem. Czyste oświadczenia nie będą dostępne na miejscu szkoleniu. 

5. Trener Mobilnej AMO weryfikuje oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o których mowa 

w punkcie 4. - nie ma możliwości przystąpienia do treningu bez podpisanego oświadczenia. 

Oświadczenie musi zostać dostarczone przed każdymi zajęciami treningowymi. 

6. W przypadku zewnętrznych objawów choroby (kaszel, katar, złe samopoczucie, podwyższona 

temperatura ciała tj. powyżej 37ºC) u zawodnika powinien on zostać odsunięty od udziału 

w zajęciach, a Trener prowadzący zajęcia ma obowiązek niezwłocznie poinformować 

rodziców/opiekunów prawnych zawodnika o konieczności odebrania dziecka z zajęć. 

7. Rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany poinformować swoje dziecko o obowiązujących 

zasadach bezpieczeństwa. 

8. Zawodnik jest zobowiązany poinformować trenera prowadzącego zajęcia o pogorszeniu 

samopoczucia lub wystąpieniu objawów chorobowych. 

9. Przyjazd dzieci na trening jest możliwy najwcześniej 5 minut przed wyznaczoną godziną zbiórki  

(w przypadku wcześniejszego przyjazdu prosimy o pozostanie w samochodzie lub w ustronnym 

miejscu, w znacznej odległości od obiektu). 

10. Zawodnicy przychodzą na obiekt przebrani w osobisty strój treningowy (nie ma możliwości 

skorzystania z szatni). 

11. Dojazd na zajęcia treningowe oraz dojście na obiekt obowiązkowo w maseczce ochronnej 

(trenujemy już bez maseczki). 

12. Zawodnicy mają obowiązek zdezynfekować ręce przed treningiem i po treningu. 

13. Na trening zawodnicy przynoszą indywidualnie napoje i rozkładają je przed rozpoczęciem treningu 



w odrębnych, wyznaczonych miejscach. 

14. Zawodnicy nie dotykają sprzętu pomocniczego typu stożki, pachołki itd., nie dotykają piłki w ręce 

(wyjątek stanowi bramkarz w rękawiczkach). 

15. Obowiązuje zakaz korzystania z oznaczników. 

16. Obowiązuje zakaz podawania rąk, przybijania piątek, „żółwików” itd. 

17. W trakcie trwania zajęć rodzice nie mogę przebywać na obiekcie, na którym odbywa się trening. 

Rodziców obowiązuje także zakaz grupowania się – proszę pozostać w odległości co najmniej 

1,5 metra od siebie. 

18. Trener, w przypadku wątpliwości związanej z stanem epidemii, może zwrócić się do właściwej 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady, co może 

wiązać się z koniecznością udostępnieniem danych rodziców, zawodników na polecenie stacji 

sanitarno-epidemiologicznej. 

19. We wszystkich kwestiach nieuwzględnionych w powyższych wytycznych obowiązują ustalenia 

Rady Ministrów. 

20. Dane osobowe dotyczące zdrowia zawodników, rodziców, opiekunów prawnych bądź bliskich 

przetwarzane będą w celu umożliwienia realizacji treningu prowadzonego w ramach Mobilnej 

Akademii Młodych Orłów oraz ochrony przed poważnymi zagrożeniami zdrowotnymi na 

podstawie ustaw i rozporządzeń dotyczących epidemii COVID-19, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, f 

oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO jak również na podstawie zgód i oświadczeń rodziców/opiekunów 

prawnych zawodnika decydujących się na udział dziecka w zajęciach treningowych w ramach 

Akademii Młodych Orłów zgodnie art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

21. Przekazane dane o stanie zdrowia będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy lub w przypadku 

wystąpienia zakażenia koronawirusem do czasu zakończenia postępowań administracyjnych  

i cywilnych prowadzonych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, organy administracji lub 

sądy. 

 

 


