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Procedury zapewnienia bezpiecze
w zajęciach karate i lekkoatletki 

1. Celem stworzenia procedur jest zminimalizowanie zagro
zajęć karate i lekkoatletyki w Klubie Sztuk Walk SOKUDO.
2. Podczas prowadzenia zajęć s
Głównego Inspektora Sanitarnego.
3. Procedury bezpieczeństwa dotycz

uczęszczających na zajęcia do KSW SOKUDO
4. Procedury mogą ulegać zmianom w zale
zapisujących się uczestników i pojawiaj
szkoły, w której odbywają się zaję
 

OBOWIĄZKI 
1. Rodzice i pełnoletni uczestnicy zapoznaj
reżimu sanitarnego w warunkach epidemii 
oraz szkołę, w której prowadzone s
2. Warunkiem udziału w zajęciach jest podpisanie o
1 do procedury. 
3. W zajęciach mogą brać udział 
sugerujących chorobę zakaźną
domownicy nie przebywają na kwarantannie b
potwierdzonym zarażeniem korona
4. Rodzice, opiekunowie i uczestnicy stosuj
terenie szkoły, w której prowadzone s
5. Rodzice zobowiązani są do udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia uczestnika.
6. Rodzice są zobowiązania do p

możliwość szybkiej komunikacji z rodzicami.
7. Uczestnicy zajęć zobowiązani s

wskazanych godzinach funkcjonowania gr
8. Rodzic/opiekun prawny czekaj

zachowania wszelkich środków ostro
9. Rodzice /opiekunowie prawni 

odbierane będą przez trenera
w oczekiwaniu na oddanie dziecka 

10. Uczestnicy zajęć obowiązkowo musz
płynem na bazie alkoholu lub w przypadku przeciwskaza
i mydłem. 

11. Uczestnicy zajęć przynoszą wł
12. Instruktorzy/trenerzy: 
1) sprawdzają warunki do prowadzenia
dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
2) wietrzą salę, w której odbywają
3) mają obowiązek wyjaśniać, przypomina

zasad obowiązujących podczas zaj
zgodnie z instrukcją znajdującą si

podstawowych zasad higieny; 

4) dezynfekują sprzęt sportowy u
5) zobowiązani są do powiadomienia dyrektora
wystąpienia u uczestnika objawów chorobowych.

Klub Sztuk Walk "SOKUDO" 

ul. Kraszewskiego 85 O/1, 05-402 Otwock 

REGON 147428675   NIP 532 204 96 29 

tel. +48 667339147 
biuro@sokudo.pl       www.sokudo.pl 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa oraz warunki udziału 
ciach karate i lekkoatletki w Klubie Sztuk Walk SOKUDO

 
§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Celem stworzenia procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawiruse

 karate i lekkoatletyki w Klubie Sztuk Walk SOKUDO. 
 stosuje się wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

ra Sanitarnego. 
stwa dotyczą wszystkich pracowników, uczestników oraz

do KSW SOKUDO w okresie epidemii COVID-19. 
 zmianom w zależności od nieprzewidzianych okoliczno

 uczestników i pojawiających się nowych wytycznych oraz zarz
ęcia. 

§2 
ZKI RODZICÓW, TRENERÓW I UCZESTNIKÓW 

Rodzice i pełnoletni uczestnicy zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwi
warunkach epidemii koronawirusa i choroby COVID-19 przez KSW SOKUDO 

, w której prowadzone są zajęcia. 
ciach jest podpisanie oświadczenia, którego wzór stanowi 

 udział uczestnicy wyłącznie zdrowi, bez objawów chorobowych, 
ą, nie pozostających w kwarantannie lub izolacji, 

 na kwarantannie bądź w izolacji ze względu na kontakt z
eniem koronawirusem. 

Rodzice, opiekunowie i uczestnicy stosują się do reżimu sanitarnego i dystansu 
e szkoły, w której prowadzone są zajęcia. 

 do udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia uczestnika.
zania do podania aktualnego numeru telefonu, z którym 

 szybkiej komunikacji z rodzicami. 
zani są do przychodzenia na zajęcia punktualnie i 

wskazanych godzinach funkcjonowania grup, do których uczęszczają. 
Rodzic/opiekun prawny czekający na terenie szkoły na odbiór dziecka zobowi

rodków ostrożności i zachowania dystansu społecznego.
Rodzice /opiekunowie prawni nie mogą wchodzić do budynku szkoły/na teren boiska

trenera przy drzwiach budynku lub przed wejściem na boisko
danie dziecka trenerowi ustawiają się z zachowaniem bezpiecznej 

zkowo muszą po wejściu do szkoły/ na teren boiska
płynem na bazie alkoholu lub w przypadku przeciwskazań umyć dokładnie dłonie ciepł

 własną, podpisaną wodę. 

 warunki do prowadzenia zajęć, ilość uczestników, objawy chorobowe u dzieci, 
ci i inne zgodnie z przepisami dot. bhp; 

ą się zajęcia; 
, przypominać i egzekwować od dzieci konieczność

cych podczas zajęć, a w szczególności: dezynfekcji/mycia r
 się w łazienkach; unikania dotykania oczu, nosa i ust i zachow

t sportowy używany przez uczestników zajęć; 
 do powiadomienia dyrektora szkoły, w której odbywają się

pienia u uczestnika objawów chorobowych. 

 

oraz warunki udziału 
Sztuk Walk SOKUDO 

enia koronawirusem podczas 

 wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

 wszystkich pracowników, uczestników oraz rodziców dzieci 
 

ci od nieprzewidzianych okoliczności, ilości 
 nowych wytycznych oraz zarządzeń dyrektora 

 
 z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego 

19 przez KSW SOKUDO 

którego wzór stanowi załącznik nr 

, bez objawów chorobowych, 
w kwarantannie lub izolacji, oraz gdy ich 

du na kontakt z przypadkiem 

tansu społecznego na 

 do udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia uczestnika. 
odania aktualnego numeru telefonu, z którym KSW SOKUDO ma 

punktualnie i wyłącznie we 

na odbiór dziecka zobowiązany jest do 
zachowania dystansu społecznego. 

/na teren boiska. Dzieci 
ciem na boisko. Rodzice 

 z zachowaniem bezpiecznej odległości. 
/ na teren boiska dezynfekować ręce 

 dokładnie dłonie ciepłą wodą 

 uczestników, objawy chorobowe u dzieci, 

ść stosowania nowych 

mycia rąk wodą z mydłem, 
 w łazienkach; unikania dotykania oczu, nosa i ust i zachowania 

ę zajęcia, w sytuacji 


