ZASADY ZAJĘĆ W OKRESIE OGRANICZEŃ EPIDEMICZNYCH
Zgodnie z decyzją władz rządowych istniej możliwość powrotu do zajęć sportowych w ograniczonej formule.
Poniżej przekazujemy podstawowe szczegóły związane z powrotem do treningów w ramach projektu I Sport
Lubimy (KS ISL Ciecierzyn)
Zajęcia mogą odbywać się w grupie 6 zawodników + trener. Będziemy dobierać chłopców tak by grupa była
stała na każdy trening. Podziału dokonamy po zebraniu potwierdzeń o udziale w treningu.
Czas treningu to maksymalnie 45 minut. O ilości zajęć dla grupy (1 czy 2 treningi w tygodniu zdecydujemy
po zebraniu potwierdzeń).
Zajęcia będą odbywać się na klubowym boisku trawiastym we wtorek i czwartek w g. 15.45-16.30, 16.3017.15 i 17.15 - 18.00. Jeśli będzie potrzeba będziemy korzystać z orlika w Ciecierzynie/Dysie.
Chłopcy podczas treningu nie muszą mieć masek. Noszą je przed i po treningu zgodnie z wymogami.
Każdy chłopiec musi posiadać rękawiczki, mogą być zwykłe materiałowe
Butelka z wodą musi być podpisana!!!
Jeden z rodziców musi podpisać oświadczenie, wzór na kolejnej stronie.
Rodzice podczas treningu nie mogą być przy/na boisku (wyłącznie w samochodzie lub poza ogrodzeniem).
Proszę indywidualnie zdecydować o udziale chłopców w zajęciach. Decyzję w tej sprawie (ew. także innych
w podobnym zakresie) sugerujemy podjąć po rozważeniu np. tego ile osób z rodziny, sąsiedztwa, znajomych
zachorowało na CONVID (a ile na np. grypę)…
Zajęcia nie są prowadzone w celu maksymalizacji efektów sportowych (tj. udziału w rozgrywkach za wszelką
cenę) ale z powodu zapewnienia koniecznego ruchu na świeżym powietrzu dla naszych dzieci po kilku
tygodniach zamknięcia.
Do wakacji nie rozegramy prawdopodobnie żadnego oficjalnego meczu. Jeśli będzie możliwość to
podtrzymamy tradycję organizacji turnieju z okazji Odpustu Parafialnego – Dyska Parafiada.
Poniższą, podpisaną deklarację udziału w zajęciach prosimy przesłać do 5 maja jako skan lub zdjęcie
na adres: wgizicki@wp.pl
ŻYCZĘ ZDROWIA, OPTYMIZMU, RADOŚCI – BĘDZIE DOBRZE!!!

Trener Wojtek
505 223 553

OŚWIADCZENIE – ZGODA RODZICA
NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………….. oświadczam,
że wyrażam zgodę na udział mojego syna ..…………………………..………………..
w zajęciach sportowych pod hasłem I Sport Lubimy (KS ISL Ciecierzyn).
Potwierdzam, że syn jest zdrowy, nie był chory i nie miał kontaktu z osobami chorymi,
izolowanymi z powodu Covid 19 lub innej choroby zakaźnej.
Zdaję sobie sprawę z ograniczeń i z występującego ryzyka epidemicznego związanego
z rozpoczęciem zajęć i akceptuję wymogi organizujących i prowadzących zajęcia.

…………………………………….
miejscowość, data

…………..………………………..
podpis

