
Komunikat – zasady bezpieczeństwa w czasie XXII Mistrzostw Polski 

Energetyków w Narciarstwie Alpejskim 

 

 Uprzejmie informujemy, iż troska o bezpieczeństwo osób uczestniczących w naszych 

przedsięwzięciach od lat jest jednym z naszych priorytetów, dlatego też w szczególnie 

trudnym okresie związanym z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, kładziemy bardzo duży 

nacisk na wdrożenie zasad bezpieczeństwa i przestrzeganie reżimu sanitarnego na naszych 

imprezach. W trakcie epidemii organizowaliśmy już imprezy sportowo-rekreacyjne  

i turystyczne dla branży energetycznej, podczas których dostosowaliśmy się do wszelkich 

wytycznych organów administracji publicznej (konsultowaliśmy się także z odpowiednimi 

podmiotami administracji publicznej m.in. Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem 

Sanitarnym), a ponadto wdrożyliśmy własne procedury, mające na celu minimalizację ryzyka 

zarażenia się wirusem SARS-CoV-2. Nie mieliśmy dotychczas sygnałów, aby któryś  

z uczestników naszych imprez zachorował na COVID-19.  

 Zdobyte przez nas doświadczenia i wiedzę chcemy wykorzystać podczas 

zabezpieczenia XXII Mistrzostw Polski Energetyków w Narciarstwie Alpejskim, które będą 

odbywały się od 13 do 16.01.2021 r. w Kluszkowcach, z bazą noclegową w Niedzicy. 

Informujemy, iż monitorujemy na bieżąco stan prawny i wytyczne związane z organizacją 

imprez (m.in. wytyczne Ministerstwa Sportu dot. Zasad bezpieczeństwa w sporcie – aktualne 

regulacje będą opublikowane na stronie internetowej www.fsenergetyk.com przed samą 

imprezą w pierwszej połowie stycznia 2021 r.). Od uczestników naszych mistrzostw 

wymagane będzie stosowanie się do aktualnie obowiązujących krajowych przepisów 

sanitarnych i zasad bezpieczeństwa związanych z COVID-19, zaleceń kierownictwa ośrodka 

zakwaterowania oraz ośrodka narciarskiego, indywidualne wyposażenie się w maski 

ochronne, stosowanie do odkażania środków chemicznych, poddawanie się w razie potrzeby 

kontroli temperatury ciała. Prosimy także uczestników o śledzenie informacji Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego zamieszczanych w środkach masowego przekazu. Z naszej strony 

również będziemy posiadać środki zabezpieczenia w postaci m.in. maseczek ochronnych, 

rękawiczek czy płynów dezynfekujących. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas 

wszelkich możliwych spotkań w większym gronie w trakcie odbywania się naszych 

mistrzostw będziemy chcieli podzielić uczestników na mniejsze grupy. Zasada ta będzie 

dotyczyła m.in. wydawania posiłków, spotkań organizacyjnych, uroczystego zakończenia 

mistrzostw, itp. Szczegóły takiego podziału zostaną ustalone na miejscu. 

http://www.fsenergetyk.com/


Ogólne zasady bezpieczeństwa 

 

 Obowiązek zasłaniania ust i nosa będzie wymagany zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawnymi w Polsce, a także zasadami bezpieczeństwa 

panującymi w ośrodku zakwaterowania, ośrodku w którym odbędzie się impreza 

pożegnalna, środku transportu uczestników zapewnianym przez organizatora oraz 

ośrodku narciarskim 

 Należy pamiętać o częstym dezynfekowaniu i myciu rąk 

 Nie dotykać twarzy oraz w przypadku noszenia wierzchniej warstwy materiałów 

ochraniających (np. maski) 

 Należy starać się zachować społeczny dystans 2 m od innej osoby  

 W miarę możliwości należy unikać skupisk większej ilości osób oraz zgromadzeń 

 Podczas kichania i kaszlu stosować zasady ochrony – zakryć nos zgiętym łokciem lub 

chusteczką. W przypadku użycia chusteczki, należy wyrzucić ją do zamkniętego 

kosza, umyć ręce używając mydła i wody lub użyć środka dezynfekującego na bazie 

alkoholu  (min. 60%) 

 Unikać podawania rąk na powitanie, szczególnie podczas pożegnania oraz 

podziękowania za rywalizację, a także podczas ceremonii dekoracji.  

 W miarę możliwości włączniki światła, klamki, należy naciskać łokciem lub kostką 

zgiętego palca  

 Unikać dotykania elementów infrastruktury publicznej – barierek, przycisków stop, 

guzików na przejściach dla pieszych itp. 

 

Oświadczenie uczestnika związane z zasadami bezpieczeństwa będzie wchodziło w skład 

zaktualizowanej karty zgłoszeniowej XXII Mistrzostw Polski Energetyków  

w Narciarstwie Alpejskim. Prosimy każdego uczestnika naszych mistrzostw  

o podpisanie takiego oświadczenia. 

 


