Stan prawny na dzień 27 marca 2021 r.
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Warunki prowadzenia zajęć/treningów sportowych, wydarzeń sportowych oraz
współzawodnictwa sportowego

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu
epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 512) zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25
marca 2021r. w okresie od dnia 27 marca 2021r. do dnia 9 kwietnia 2021r. prowadzenie
współzawodnictwa

sportowego,

zajęć/treningów

sportowych

oraz

wydarzeń

sportowych jest możliwe wyłącznie w przypadku:
a) sportu zawodowego rozumianego jako uprawianie sportu w taki sposób, w jaki
świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, w przypadku gdy wynagrodzenie
przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca
(koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach
sportowych nie są uważane za wynagrodzenie),
b) zawodników pobierających stypendium sportowe,
c) zawodników będących członkami kadry narodowej,
d) zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej (w przypadku PZM
są to zawodnicy uprawiający sport w ramach Ekstraligi Żużlowej),
i odbywa się bez udziału publiczności.

Okoliczności, o których mowa powyżej powinny zostać potwierdzone dokumentem
wystawionym przez następujące podmioty:
a) okoliczności określone w pkt a) i d) powyżej potwierdza podmiot opłacający
wynagrodzenie,
b)

okoliczności określone w pkt b) potwierdza podmiot opłacający stypendium
sportowe,

c) okoliczności określone w pkt c) potwierdza PZM,
W przypadku organizowania współzawodnictwa sportowego/treningu etc. na powyższych
zasadach - podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia
sportowego lub treningów/zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym):
a) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne;
b) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych/treningu lub
korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do
dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
c) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej
grupie korzystających;
d) zapewnia

piętnastominutowe

wychodzącymi

grupami

odstępy

uczestników

między

wchodzącymi

zajęć/treningów,

i

wydarzeń

sportowych lub korzystających z obiektu lub sprzętu sportowego lub w
inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;
Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych/treningach lub wydarzeniu sportowym oraz
korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk
wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe, zajęcia sportowe czy trening.
Obowiązek zakrywania twarzy przy pomocy odzieży, maseczki etc. oraz zachowania
dystansu społecznego 1,5 m.
Podczas aktywności sportowej nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust oraz zachowania
dystansu społecznego, ponieważ ze względu na specyfikę sportu nie jest to obiektywnie
możliwe. Zaleca się jednak jak najmniejszy kontakt i jego utrzymywanie (nawet w sporcie),
tak często jak tylko jest to możliwe w przypadku danego sportu.
Jednocześnie podczas przerw w aktywności/rywalizacji sportowej obowiązuje nakaz
zachowania odległości 1,5 m. od siebie, zaś w przypadku braku możliwości zachowania

dystansu społecznego – obowiązek zakrywania nosa i ust. Rekomendujemy zakrywanie
nosa i ust przez osoby zajmujące się obsługą zawodów.

Kto to jest uprawiony do udostępniania obiektu?
Jest to podmiot (osoba prawna lub fizyczna) uprawniona do dysponowania obiektem właściciel albo zarządca (jeśli został ustanowiony) lub podmiot działający w jego imieniu. Nie
jest to trener czy osoba prowadząca zajęcia.

Działalność basenów dozwolona jest wyłącznie na potrzeby członków kadry narodowej
polskich związków sportowych.

