
Procedury postępowania i zasady prowadzenia przez Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Olkuszu strefy aktywności podczas  

Juromanii „Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej –– Rabsztyn 2020”,  

w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce 
(zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  

(Dz. U. z 2020 r.  poz. 1356 z późn. zm.) 

 

Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych, 
biorących udział 19 i 20 września 2020 r. w Juromanii „Święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej –– 
Rabsztyn 2020”, na obiektach infrastrukturalnych o charakterze otwartym, poprzez 
minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

I. Zasady organizacji strefy aktywności: 

1. Strefa aktywności MOSiR będzie realizowane poprzez organizację: 

a) Indywidualnego Rajdu po Olkuskich Szlakach Rowerowych 19 lub 20 września 2020, 

b) marszu nordic – walking po Olkuskich Szlakach 20 września 2020, 

c) aktywności rekreacyjno – sportowych (gier i zabaw) 20 września 2020 r w godz. 10.00 – 

16.00 na terenie przy Chacie Kocjana w Rabsztynie; 

2. uczestnikiem strefy aktywności MOSiR podczas Juromanii „Święta Jury Krakowsko-

Częstochowskiej –– Rabsztyn 2020” może być osoba (dziecko/młodzież/dorosły) zdrowa, bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 

3. uczestnikiem Indywidualnego Rajdu po Olkuskich Szlakach Rowerowych może być osoba, która 

dokona zgłoszenia poprzez formularz on-line na stronie internetowej www.mosir.olkusz.pl. 

Szczegóły w regulaminie Indywidualnego Rajdu po Olkuskich Szlakach Rowerowych (zał. nr 3); 

4. uczestnikiem marszu nordic – walking może być osoba, która dokona zgłoszenia poprzez 

formularz on-line na stronie internetowej www.mosir.olkusz.pl oraz potwierdzi swoją obecność 

w strefie aktywności 20.09.2020 r o godz. 10.00, składając oświadczenie o stanie zdrowia 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii Covid-19 w Polsce (zał. nr 6). Ilość miejsc w marszu jest 

ograniczona do 25 osób. Szczegóły w regulaminie marszów rekreacyjnych (zał. nr 4); 

Wytyczne sanitarne dla uczestników marszu nordic – walking: 

a) obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu i opuszczaniu terenu przy Chacie Kocjana, 

b) zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m (specyfika marszu z kijami nordic wymusza 

zachowanie odstępów ok. 2 m),  

c) zalecane jest używanie osobistego sprzętu treningowego. Uczestnicy będą mogli też 

korzystać z kijków dostarczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu, który 

ponosi odpowiedzialność za jakość, stan techniczny i systematyczną dezynfekcję 

udostępnianego sprzętu treningowego. Uczestnicy marszu nordic – walking nie powinni 

wymieniać się sprzętem między sobą; 

5. uczestnikiem aktywności rekreacyjno – sportowych (gier i zabaw) będzie osoba, która 

20 września 2020 r. zgłosi swój udział pracownikowi MOSiR składając podpisane oświadczenie 

o stanie zdrowia lub zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w zabawach 

dostępne na stronie internetowej www.mosir.olkusz.pl. Aktywności będą prowadzone z osobami 
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lub grupami uczestników zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie. Szczegóły 

w regulaminie aktywności rekreacyjno-sportowych (gier i zabaw) (zał. nr 5); 

Wytyczne sanitarne dla uczestników aktywności rekreacyjno - sportowycht: 

a) obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu i opuszczaniu terenu przy Chacie Kocjana oraz 

rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk (np.: co 15 min.), 

b) używanie sprzętu sportowego wskazanego przez pracowników MOSiR, nie wymienianie się 

sprzętem między sobą; 

6. liczba uczestników strefy aktywności MOSiR może być dodatkowo ograniczona zgodnie 

z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania obiektu oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Aktywności będą prowadzone w małych 

grupach dostosowanych do specyfiki danej dyscypliny sportowej; 

7. wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt z użytkownikami podlegają 

systematycznej dezynfekcji, w tym każdorazowo po zakończeniu zajęć z poszczególnymi osobami 

lub grupami uczestników; 

8. przebywając na terenie przy Chacie Kocjana lub na Olkuskich Szlakach Rowerowych, osoby 

uprawiające sport nie mają obowiązku zakrywania twarzy (nosa i ust); 

9. przy uprawianiu sportu na otwartych obiektach zalecane jest możliwie najczęściej zachowywanie 

odpowiedniego dystansu (analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się w bezpiecznych 

odstępach 1,5 metrowych, z wyjątkami wskazanymi w w/w rozporządzeniu);  

10. podczas przemieszczania się po terenie przy Chacie Kocjana lub jego okolicach (i w innych 

miejscach ogólnodostępnych) nadal moc wiążącą ma nałożony obowiązek zakrywania twarzy 

(nosa i ust) chyba, że zostanie zachowany dystans co najmniej 1,5 m od innych przebywających 

w tych miejscach osób, to wówczas można nie zakrywać twarzy. W sytuacji, gdy utrzymanie 1,5 

metrowego dystansu jest niemożliwe, należy zakryć twarz (nos i usta). 

11. Zgodnie z w/w rozporządzeniem, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje: pieszo - 

jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie: 

a) chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad: 

– dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, 

– osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, 

która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,                 

b) z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, 

c) chyba że realizują obowiązek zakrywania ust i nosa zgodnie z § 24 ust. 1 tego 

rozporządzenia. 

II. Warunki sanitarno-epidemiologiczne: 

1. prowadzenie aktywności sportowo-rekreacyjnych na ogólnodostępnych obiektach 

infrastrukturalnych o charakterze otwartym, należących do gminy Olkusz, odbywa się za zgodą 

zarządzającego obiektem i będzie zgodne z obowiązującymi tam procedurami sanitarnymi;   

2. po zakończeniu zajęć z poszczególnymi osobami lub grupami uczestników zamieszkujących lub 

gospodarujących wspólnie wprowadza się min. 15-minutowy bufor czasowy, aby przeprowadzić 

dezynfekcję wykorzystywanego sprzętu; 



3. dla uczestników aktywności nie przewiduje się możliwości korzystania z szatni; 

4. węzły sanitarne dezynfekuje podmiot zarządzający obiektem. 

III. Procedury na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub choroby 

COVID-19: 

1. osoba, u której stwierdzono podejrzenie choroby COVID-19 (objawy choroby: duszności, kaszel, 

gorączka) bezzwłocznie zostaje odizolowana w wyznaczonym miejscu przez Stowarzyszenie 

„Zamek Rabsztyn” w Olkuszu w eskorcie pracownika wyposażonego w maskę i rękawiczki; 

2. pracownik pozostaje z dzieckiem/osobą dorosłą utrzymując min. 2 m odległości; 

3. pracownik zawiadamia Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” (organizatora głównego)  o zaistniałej 

sytuacji, a stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” lub wskazany pracownik zawiadamia stację 

sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu osoby dzwoni pod numery telefonów 32 

7545720, 506 197 234 lub 999; 

4. w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub pracownika 

Organizator ma obowiązek udostępnić posiadaną listę uczestników i pracowników 

odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej; 

IV. Obowiązki Organizatora: 

1. ustala i dostosowuje procedury obowiązujące na terenie organizowanych zabaw i marszów 

rekreacyjnych do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii 

koronawirusa i choroby COVID-19; 

2. zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, płyny 

dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk zapewnia również uczestnikom przy wejściu na teren 

strefy aktywności MOSiR, przy Chacie Kocjana w Rabsztynie; 

3. opracowuje odpowiednie zapisy do kart zgłoszeniowych uczestników zabaw i marszów 

rekreacyjnych (np. klauzula RODO dotycząca udostępniania danych GIS, oświadczenie o stanie 

zdrowia); 

4. przekazuje uczestnikom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach 

oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z uczestnictwem w zabawach i marszach 

rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR Olkusz poprzez umieszczenie procedur na terenie 

przy Chacie Kocjana w Rabsztynie; 

5. zapewnia pracowników wyposażonych w zestaw ochronny: maska, rękawiczki. Jeśli 

uczestnik/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, 

trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami na wypadek stwierdzenia 

podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 ujętymi w pkt. III; 

V. Obowiązki pracowników: 

1. pracownik dba o higienę rąk – często stosuje środek dezynfekujący, nie dotyka okolicy twarzy, 

ust, nosa i oczu; 

2. regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym powierzchnie dotykowe, w tym urządzenia 

i sprzęt sportowy; 



3. w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, 

gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia dyrekcję MOSiR Olkusz; 

4. zachowuje dystans społeczny na terenie zabaw i marszów rekreacyjnych, wynoszący co 

najmniej 1,5 metra. 


