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Regulamin 30 Ogólnopolskiej Spartakiady Pracowników Wodociągów i Kanalizacji 
im. Tadeusza Jakubowskiego Poznań 2022 

 
I. Informacje ogólne 

 

§ 1 

Regulamin określa warunki uczestnictwa w Spartakiadzie oraz zasady organizacji zawodów sportowych. 

§ 2 

1. O ile w niniejszym Regulaminie jest mowa o Spartakiadzie oznacza to 30 Ogólnopolską Spartakiadę 
Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego w Poznaniu, która odbywa się 
w dniach 25-28 sierpnia 2022 roku. 

2. O ile w niniejszym Regulaminie jest mowa o Regulaminie oznacza to niniejszy Regulamin 30 
Ogólnopolskiej Spartakiady Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego w 
Poznaniu. 

3. O ile w Regulaminie jest mowa o Organizatorze oznacza to Terlan sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w której 
imieniu występuje Konsulting Konrad Tuszewski, 62-050 Mosina, ul. J. Cybisa 2a/17 działający na 
podstawie umowy z Terlan sp. z o.o. . 

4. O ile w Regulaminie jest mowa o Regulaminach obiektów oznacza to odniesienie do Regulaminów 
obiektów sportowych, rekreacyjnych i innych, na których rozgrywane są poszczególne konkurencje 
Spartakiady, spis tych obiektów dostępny jest na stronie internetowej Spartakiady 
www.spartakiada2022.pl. 

5. O ile w Regulaminie mowa jest o stronie internetowej Spartakiady oznacza to stronę 
www.spartakiada2022.pl. 

6. O ile w Regulaminie jest mowa o firmie oznacza to przedsiębiorstwo z branży wodociągowo-
kanalizacyjnej działające na terenie Unii Europejskiej i zgłaszające udział swoich pracowników 
w Spartakiadzie. 

7. O ile w Regulaminie jest mowa o Karcie Zgłoszenia Reprezentacji (Karcie) oznacza to druk (formularz 
dostępny na stronie internetowej Spartakiady) odpowiadający wzorowi stanowiącemu Załącznik nr 1 do 
Regulaminu podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy 

8. O ile w Regulaminie mowa jest o Liście Uczestników Spartakiady (Zawodników) oznacza to zgłoszone 
przez firmy grupy pracowników deklarujących uczestnictwo w Spartakiadzie poprzez wpis na druku 
zwanym Indywidualną Kartą Zgłoszenia zawodnika, członka reprezentacji firmy. 

9. O ile w Regulaminie mowa jest o Uczestniku (Uczestniku Spartakiady, Zawodniku) oznacza to osobę 
wpisaną na Listę Uczestników Spartakiady. 

10. O ile w Regulaminie mowa jest o Kierowniku Reprezentacji oznacza to Uczestnika Spartakiady 
odpowiadającego za zgłoszenie Listy Uczestników Spartakiady, przekazanie kart zgłoszenia drużyny oraz 
utrzymywanie wszelkich kontaktów z Organizatorem oraz wskazanymi przez niego innymi osobami, 
w celu sprawnego przeprowadzenia programu Spartakiady, a w szczególności procesu akredytacji 
Uczestników Spartakiady, poszczególnych konkurencji, imprez integracyjnych itp. 

11. O ile w Regulaminie mowa jest o opłacie za uczestnictwo w Spartakiadzie oznacza to kwoty opisane w § 
6 Regulaminu.. 

12. O ile w Regulaminie jest mowa o numerze startowym oznacza to indywidualny numer przypisany 
każdemu Uczestnikowi Spartakiady wg. kolejności zgłoszeń. 

13. O ile w Regulaminie jest mowa o identyfikatorze oznacza to opaskę identyfikacyjną oraz identyfikator 
noszony przez Uczestnika podczas trwania Spartakiady zawierające dane osobowe Uczestnika (imię i 
nazwisko), jego numer startowy, oraz nazwę reprezentowanej firmy. 
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14. O ile w Regulaminie jest mowa o internetowej rejestracji reprezentacji oznacza to aplikację służącą do 
pełnej rejestracji Zawodników i reprezentacji, która dostępna jest na stronie www.spartakiada2022.pl . 

15. O ile w Regulaminie mowa jest o Terenie Spartakiady oznacza to miejsce, w którym odbywa się 
Spartakiada.  

§ 3 

Spartakiada odbywa się w Poznaniu, w dniach 25.08.2022 roku – 28.08.2022 roku. 

§ 4 

1. Spartakiada jest imprezą rekreacyjną, w ramach której rozgrywane są konkurencje sportowo-rekreacyjne 
oraz odbywają się spotkania integracyjne. 

2. Spartakiada jest imprezą zamkniętą, dostępną jedynie dla jej Uczestników oraz zaproszonych gości.  
 
 

II. Warunki uczestnictwa 

§ 5 

1. Udział w Spartakiadzie mogą wziąć osoby, które spełniają następujące warunki: 
a) są zatrudnione bądź współpracują z firmą, 
b) znajdują się wśród osób zgłoszonych przez Kierownika Reprezentacji, który złożył w wyznaczonym 

przez Organizatora terminie Kartę Zgłoszenia Reprezentacji,  
c) za które wniesiono w wyznaczonym przez Organizatora terminie opłatę za uczestnictwo w 

Spartakiadzie, 
d) złożyły będące Załącznikiem nr 3 do Regulaminu oświadczenie o:  

• stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w Spartakiadzie (w przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek zmian w stanie zdrowia od dnia złożenia oświadczenia do chwili startu 
w konkurencjach Spartakiady, Zawodnik startuje w nich na własną odpowiedzialność), 

• zaznajomieniu się z treścią Regulaminu, a także Regulaminów obiektów, na których rozgrywane 
będą poszczególne konkurencje oraz deklarację ich ścisłego przestrzegania, 

• wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku, 
• zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (RODO). 

2. Udział VIP oraz kierowców możliwy jest po dokonaniu zgłoszenia poprzez wypełnienie i złożenie 
Organizatorowi dostępnych na stronie internetowej Spartakiady załączników do Regulaminu, 
odpowiednio Załącznika nr 4 dla VIP oraz Załącznika nr 5 dla Kierowcy, oraz wniesienie odpowiednich 
opłat wskazanych w § 6 Regulaminu. 

§ 6 

1. Koszt udziału jednego uczestnika w Spartakiadzie obejmujący: 
a) dwa noclegi (z 26 na 27 sierpnia 2022 roku oraz z 27 na 28 sierpnia 2022 roku), 
b) wyżywienie obejmujące śniadanie, lunch i kolację 26 sierpnia 2022 roku, śniadanie, lunch i kolację 

27 sierpnia 2022 roku oraz śniadanie 28 sierpnia 2022 roku, 
c) udział w wybranych konkurencjach sportowo-rekreacyjnych, 
d) udział w imprezach integracyjnych, 
e) ubezpieczenie NNW obejmujące czas od momentu akredytacji Uczestnika Spartakiady (Zawodnika) 

w dniu 26 sierpnia 2022 roku do czasu oficjalnego zakończenia Spartakiady w dniu 
28 sierpnia 2022 roku 
wynosi w przypadku wniesienia opłaty do 30 kwietnia 2022 r 790 złotych brutto, a po tym terminie 
900 złotych. 

 
 
2. Koszt udziału jednego uczestnika w Spartakiadzie obejmujący: 
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a) trzy noclegi (z 25 na 26 sierpnia 2022 roku, z 26 na 27 sierpnia 2022 roku oraz z 27 na 28 sierpnia 
2022 roku), 

b) wyżywienie obejmujące: śniadanie, lunch i kolację 26 i 27 sierpnia 2022 roku oraz śniadanie 28 
sierpnia 2022 roku, 

c) udział w wybranych konkurencjach sportowo-rekreacyjnych, 
d) udział w imprezach integracyjnych, 
e) ubezpieczenie NNW obejmujące czas od momentu akredytacji Uczestnika Spartakiady (Zawodnika) 

w dniu 25 sierpnia 2022 roku do czasu oficjalnego zakończenia Spartakiady w dniu 28 sierpnia 2022 
roku 
wynosi 890 złotych brutto w przypadku wniesienia opłaty do 30 kwietnia 2022 r. , a po tym 
terminie 1 050 złotych. 

 
3. Koszt udziału jednego uczestnika VIP w Spartakiadzie obejmujący: 

a) trzy noclegi (z 25 na 26 sierpnia 2022 roku, z 26 na 27 sierpnia 2022 roku oraz z 27 na 28 sierpnia 
2022 roku), 

b) wyżywienie obejmujące: śniadanie, lunch i kolację 26 i 27 sierpnia 2022 roku oraz śniadanie 28 
sierpnia 2022 roku, 

c) specjalny program VIP, 
d) ubezpieczenie NNW obejmujące czas od momentu akredytacji Uczestnika Spartakiady VIP w dniu 25 

sierpnia 2022 roku do czasu oficjalnego zakończenia Spartakiady w dniu 28 sierpnia 2022 roku 
wynosi  1 890 złotych brutto w przypadku wniesienia opłaty do 30 kwietnia 2022 r. a po tym 
terminie 2 180 złotych. 
 

4. Koszt udziału uczestnika VIP w Spartakiadzie obejmujący: 
a) dwa noclegi ( z 26 sierpnia na 27 sierpnia 2022 roku oraz z 27 sierpnia na 28 sierpnia 2022 

roku) 
b) wyżywienie obejmujące śniadanie, lunch i kolacje 27 sierpnia oraz śniadanie 28 sierpnia) 
c) specjalny program VIP 
d) ubezpieczenie NNW obejmujące czas od momentu akredytacji Uczestnika Spartakiady VIP w 

dniu 25 sierpnia 2022 roku do czasu oficjalnego zakończenia Spartakiady w dniu 28 sierpnia 
2022 roku 
wynosi 1 550 złotych brutto w przypadku wniesienia opłaty do 30 kwietnia 2022 r. , a po tym 
terminie 1 790 złotych. 

 
 

 
5. Koszt udziału jednego uczestnika VIP w Spartakiadzie obejmujący: 

a) jeden nocleg (z 27 na 28 sierpnia 2022 roku), 
b) wyżywienie obejmujące: kolację 27 sierpnia oraz śniadanie 28 sierpnia  
c) specjalny program VIP, 
d) ubezpieczenie NNW obejmujące czas od momentu akredytacji Uczestnika Spartakiady (Zawodnika) 

w dniu 27 sierpnia 2022 r. do czasu oficjalnego zakończenia Spartakiady w dniu 28 sierpnia 2022 r. 
wynosi 1 300 złotych brutto w przypadku wniesienia opłaty do 30 kwietnia 2022 r. , a po tym 
terminie 1 500 złotych. 

 
6. Koszt i zasady udziału kierowców w Spartakiadzie są tożsame z kosztem udziału Zawodników i zgłaszane 

są na karcie zgłoszenia Kierowcy będącej Załącznikiem nr 5 do Regulaminu. 
7. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej na czas podróży 

Uczestnik zapewnia we własnym zakresie. 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe nie z jego winy, w szczególności za: 

a) skutki wypadków wynikające z chorób Uczestnika Spartakiady (Zawodnika) zarówno mu znanych jak 
i nieznanych, 
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b) skutki wypadków Uczestników Spartakiady (Zawodników) będących pod wpływem alkoholu oraz 
innych środków odurzających lub dopingujących, 

c) skutki wypadków wynikających z łamania zasad wynikających z Regulaminu Spartakiady lub 
Regulaminów obiektów, na których rozgrywane są poszczególne konkurencje, 

d) skutki wypadków Uczestników Spartakiady (Zawodników), którzy nie używali wskazanych przez 
organizatora niezbędnych środków bezpieczeństwa, takich jak kamizelki (kapoki), kaski i inny tego 
typu sprzęt lub używali akcesoriów sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

9. Organizator gwarantuje Uczestnikom opiekę medyczną w trakcie Spartakiady zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wszelkie zdarzenia, urazy, kontuzje i wypadki muszą być niezwłocznie zgłaszane do 
kierownika konkurencji lub sędziów, celem odnotowania w protokole zawodów, nie później jednak niż 
godzinę po zakończeniu konkurencji pod wskazany przez Organizatora numer telefonu znajdujący się na 
stronie internetowej Spartakiady. Niezgłoszenie wypadku w wyznaczonym czasie powoduje przejęcie 
odpowiedzialności za zdarzenie przez uczestnika lub opiekuna. 

 § 7 

1. Dokonując rejestracji reprezentacji i Kierownika Reprezentacji, a także składając inne dokumenty 
związane ze zgłoszeniem do udziału w Spartakiadzie korzystać należy z formularzy zgłoszeniowych 
dostępnych na stronie www.spartakiada2022.pl  

2. Zgłoszenia reprezentacji należy dokonać w terminie do dnia 30 maja 2022 roku poprzez przesłanie 
mailem na adres biuro@spartakiada2022.pl, pocztą tradycyjną na adres Konsulting Konrad Tuszewski 
62-050 Mosina ul. J. Cybisa 2a/17 bądź za pośrednictwem strony internetowej Spartakiady następujących 
dokumentów: 
a) Karta Zgłoszenia Reprezentacji (Załącznik nr 1), 
b) oświadczenia Uczestników Spartakiady składane w chwili przyjazdu na Spartakiadę (Załącznik nr 3),  
c) potwierdzenia uiszczenia opłaty tytułem uczestnictwa w Spartakiadzie, 
d) ewentualnie Karta zgłoszenia Kierowcy (Załącznik nr 5), 
e) ewentualnie Karta zgłoszenia VIP (Załącznik nr 4), 

3. W ramach zgłoszenia każda z osób chcących wziąć udział w Spartakiadzie może dobrowolnie przedłożyć 
Organizatorowi oficjalny unijny certyfikat szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zgłoszenia reprezentacji, jeśli zostanie złożone po 30 maja 
2022 roku. 

5. Opłaty za udział w Spartakiadzie należy dokonać na rachunek bankowy Konsulting Konrad Tuszewski 62-
050 ul. J. Cybisa 2a/17 prowadzony w banku ING Bank Śląski o numerze: 17 10 50 1520 1000 0097 2192 
7565.  

6. Wysokość opłaty stanowić powinna sumę ilorazów liczby osób wymienionych na Karcie Zgłoszenia 
Reprezentacji i kwot wskazanych w § 6 Regulaminu. W przypadku dokonania opłaty w niewłaściwej 
wysokości, Organizator wezwie daną firmę do uzupełnienia opłaty pod rygorem uznania zgłoszenia 
reprezentacji za bezskuteczne. Nadpłaty będą zwracane firmą w formie, w jakiej opłata została uiszczona.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia, jeśli wraz z dokumentami niezbędnymi do 
rejestracji nie zostanie przedłożone potwierdzenie uiszczenia przelewu tytułem opłaty za udział w 
Spartakiadzie. 

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Spartakiadzie do dnia 1 lipca 2022 roku (włącznie) Organizator 
zwróci 100% dokonanej opłaty. Organizator nie zwraca wniesionych opłat za udział w Spartakiadzie w 
przypadku wycofania się uczestnika z udziału w Spartakiadzie po 1 lipca 2022 roku. 

9. Wszelkie zmiany w składzie reprezentacji należy niezwłocznie zgłaszać Organizatorowi w sposób 
analogiczny do pierwotnego zgłoszenia. Liczba wprowadzonych zmian nie może skutkować 
przekroczeniem wymiany 10% stanu osobowego zgłoszonego w ramach pierwotnego zgłoszenia. 

10. Zmiana uczestnika Spartakiady wiążąca się ze zmianą płci, gdy w miejsce wpisanego mężczyzny wystartuje 
kobieta lub odwrotnie, wymaga zgłoszenia u Organizatora na minimum 10 dni przed rozpoczęciem 
Spartakiady pod rygorem bezskuteczności zmiany. Lista zmian zamknięta zostanie ostatecznie 15 sierpnia 
2022 roku o godz. 23:59. 
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11. Listy startowe reprezentacji startujących w poszczególnych konkurencjach prezentowane będą na stronie 
internetowej Spartakiady niezwłocznie po dokonaniu odpowiednych zgłoszeń przez Kierowników 
Reprezentacji. 

 

                                                         § 8 
1. Organizator zastrzega sobie następujące prawa w przypadku problemów związanych z 

przeprowadzeniem Spartakiady w pierwotnie przewidzianym terminie, z powodów nieleżących po stronie 
Organizatora, a wynikających z uwarunkowań prawnych obowiązujących w czasie i miejscu planowanego 
rozegrania Spartakiady: 

 zmianę terminu organizacji Spartakiady oraz innych spotkań z nią związanych, 

 odwołanie organizacji Spartakiady, 

 zmianę regulaminu Spartakiady w części i zakresie wynikającym z nowych uwarunkowań prawnych, 
w szczególności sanitarnych. 

2. W przypadku konieczności odwołania Spartakiady z powodów nieleżących po stronie Organizatora 
wynikających z uwarunkowań prawnych nieznanych w chwili przyjmowania wpłat z tytułu planowanego 
uczestnictwa w Spartakiadzie, spotkania kierowników, pobytu VIP-ów, Organizator dokona zwrotu 
wszystkich dokonanych wpłat w wysokości 90 %. 

 
III. Konkurencje sportowe 

§ 9 

1. Podczas Spartakiady prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i generalna. Każda reprezentacja może 
wystawić po jednym zawodniku w konkurencjach indywidualnych oraz jednej reprezentacji w 
konkurencjach drużynowych. 

2. W trakcie zawodów sportowych rozgrywane będą konkurencje zaliczane do klasyfikacji generalnej 
zgodnie z ich listą prezentowaną na stronie internetowej Spartakiady. Punktacją w klasyfikacji generalnej 
będzie suma punktów obliczanych dla poszczególnych konkurencji na podstawie algorytmu stanowiącego 
Załącznik nr 6 do Regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie rozgrywanych dyscyplin i konkurencji 
sportowych, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2, wobec czego: 
a) każdy Uczestnik powinien zapoznać się z harmonogramem zawodów sportowych, dodatkowych 

limitach, terminach i innych parametrach dot. uczestnictwa w poszczególnych konkurencjach, 
o których Organizator będzie informować na stronie internetowej Spartakiady, 

b) każdy uczestnik Spartakiady powinien zapoznać z harmonogramem poszczególnych zawodów 
sportowych i dokonać ostatecznego wyboru konkurencji, w których zamierza wystartować, 
uwzględniając ich czas i miejsce rozgrywania. 

4. Uczestnik Spartakiady (Zawodnik) może wystąpić w danej konkurencji sportowej, jeśli: 
a) został wpisany na listę uczestników, 
b) okaże identyfikator, 
c) posiada przewidziany w danej konkurencji strój sportowy i wyposażenie. 

5. Wpisu na listę startową poszczególnych konkurencji dokonuje się w sposób opisany w § 7 ust. 2 
Regulaminu.  

6. Zasady rozgrywania poszczególnych dyscyplin sportowych i konkurencji określają ich odrębne 
Regulaminy, które będą dostępne na stronie internetowej Spartakiady. 

7. Podział na grupy zostanie ustalony poprzez losowanie podczas spotkania Kierowników Reprezentacji, 
które odbędzie się pod koniec kwietnia 2022 roku. 

8. Najlepsze drużyny i zawodnicy z poprzedniej Spartakiady oraz przedstawiciele Terlan Sp. z o.o. zostaną 
rozstawieni. 

9. W razie złych warunków atmosferycznych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca lub 
odwołania niektórych konkurencji. 
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IV. Nagrody i wyróżnienia 

§ 10 

1. Rywalizacja sportowa oceniana będzie zgodnie z Regulaminami dyscyplin sportowych. 
2. Zawodnicy, którzy zajmą 3 pierwsze miejsca w konkurencjach indywidualnych otrzymają medale.  
3. Firmy, których reprezentanci zajmą 3 pierwsze miejsca w poszczególnych konkurencjach zespołowych 

otrzymają puchary. 
4. Firmy, które zajmą 3 pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej otrzymają puchary, pozostałe drużyny 

otrzymają pamiątkowe statuetki. 
5. Przewiduje się przyznanie nagrody „fair play”. Zgłoszenia kandydatów do tej nagrody, z krótkim 

uzasadnieniem, przyjmować będzie Organizator Spartakiady lub sędzia główny zawodów. 
 

 
V. Obowiązki uczestnika, kary, protesty 

§ 11 

1. Przystąpienie do udziału w zawodach oznacza, że Uczestnik Spartakiady przyjmuje do wiadomości 
postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

2. Uczestnik ma obowiązek posiadania identyfikatora lub opaski podczas całej Spartakiady. 
3. Uczestnik zobowiązany jest zachowywać się godnie, z szacunkiem dla innych uczestników, organizatorów, 

pracowników i sędziów oraz zgodnie z duchem sportowej rywalizacji, kulturą i dobrymi obyczajami. 
4. Podczas imprez rekreacyjnych i rozrywkowych, a także w miejscu zakwaterowania, Uczestnik 

zobowiązany jest przestrzegać przepisów i Regulaminów obowiązujących na danym obiekcie. 
5. Uczestnicy Spartakiady mają obowiązek stosować się do poleceń i wskazówek pracowników ochrony, 

Organizatora oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek imprez i konkurencji 
odbywających się w ramach Spartakiady. 

6. Każdy Uczestnik odpowiada materialnie za wyrządzone przez siebie szkody podczas całego trwania 
Spartakiady. 

7. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek zachowanie sprzeczne z zasadami określonymi w ust. 3, 
w szczególności: oszustwo sportowe, umyślne naruszanie reguł danej dyscypliny sportu zmierzające do 
sprowadzenia niebezpieczeństwa, wyrządzenia krzywdy współzawodnikom, używanie słów wulgarnych 
i obelżywych oraz brak respektu dla uwag i decyzji sędziów zawodów sportowych. 

8. Za nieprzestrzeganie powyższych zasad Uczestnik może zostać ukarany: 
a) upomnieniem, 
b) dyskwalifikacją - wykluczeniem z zawodów w danej dyscyplinie sportowej, 
c) wykluczeniem z udziału w imprezie odbywającej się w ramach Spartakiady, 
d) wykluczeniem z udziału w Spartakiadzie, równoznaczne z obowiązkiem niezwłocznego opuszczenia 

terenu, na którym odbywa się Spartakiada bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Spartakiadzie osoby, która podaje się za 

reprezentanta danej firmy, a nie została formalnie zgłoszona do udziału w Spartakiadzie.  
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 powyżej Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji całej 

ekipy oraz unieważnienia przyznanych jej miejsc, punktów i nagród. 
11. Karę upomnienia oraz dyskwalifikację wymierza Uczestnikowi kierownik konkurencji, który może również 

wnioskować o wykluczenie go ze wszystkich konkurencji rozgrywanych w ramach Spartakiady. 
12. Wykluczyć uczestnika z udziału w Spartakiadzie może jedynie Komisja Rozjemcza, o której mowa 

w § 11 Regulaminu, działając na wniosek kierownika konkurencji albo Organizatora. 

§ 12 

1. Protesty i reklamacje związane z organizacją, przebiegiem zawodów sportowych, nieprzestrzeganiem 
Regulaminu lub przepisów gry winny być wnoszone na piśmie do kierownika konkurencji lub sędziego. 

2. Protesty i reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 2 godz. po ogłoszeniu 
wyników meczu lub konkurencji. 
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3. Zgłoszenie protestu i decyzja kierownika konkurencji powinna zostać odnotowana w protokole 
konkurencji. Od tej decyzji można się odwołać wyłącznie do Komisji Rozjemczej. 

4. Protest lub reklamację do Komisji Rozjemczej zgłasza kierownik drużyny w formie pisemnej najpóźniej do 
końca dnia, w którym nastąpiło wydarzenie będące przedmiotem protestu. 

5. Protest dotyczący dyskwalifikacji uczestnika, jego wykluczenia ze Spartakiady lub zmiany wyników 
zawodów kierownik konkurencji niezwłocznie przekazuje Komisji Rozjemczej z dołączoną własną opinią 
na piśmie. 

6. W skład Komisji Rozjemczej wchodzą: sędzia główny Spartakiady, reprezentant wytypowany przez 
Organizatora oraz reprezentant wytypowany przez Kierowników Reprezentacji. 

7. Decyzje Komisji Rozjemczej są ostateczne (od decyzji Komisji Rozjemczej nie przysługuje odwołanie). 
 

VI. Postanowienia dodatkowe 

§ 13 

1. Organizator, w związku z pandemią COVID-19, zapewnia oraz zachowuje odpowiednie środki higieny 
i bezpieczeństwa, w tym udostępnia środki do dezynfekcji oraz udostępnia w widocznych miejscach 
informacje dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa. 

2. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne  
a) zabrania się udziału w Spartakiadzie:   

 osobie chorej na COVID-19 lub wykazującej symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w tym 
przykładowo: temperatura powyżej 37,5 stopnia Celsjusza, kaszel, duszności, bóle mięśni, ból 
gardła, biegunka, ból brzucha, wymioty, pogorszenie smaku lub węchu, 

 osobom przebywającym na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, a także 
objętym nadzorem epidemiologicznym ze względu na COVID–19;  

b) każdy Uczestnik Spartakiady zobowiązany jest do: 

 przestrzegania aktualnych na dzień Spartakiady zasad i warunków bezpieczeństwa 
epidemicznego określonych w Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa,  

 dezynfekcji rąk przy wejściu na Teren Spartakiady, 

 o ile to będzie wymagane przepisami prawa obowiązującymi w dniu Spartakiady – do 
zakrywania ust i nosa przez cały czas przebywania na Terenie Spartakiady,  

 w przypadku wystąpienia objawów COVID–19 w czasie Spartakiady – niezwłocznego 
poinformowania o tym Organizatora oraz opuszczenia Terenu Spartakiady.  

3. Informacje o obowiązkach Uczestników Spartakiady, w związku z pandemią COVID-19, aktualne na 
termin Spartakiady, do których powinien się stosować każdy Uczestnik oraz inne osoby zgłoszone do 
udziału w Spartakiadzie, będą umieszczone na stronie internetowej Spartakiady. Organizator ma 
prawo do odmowy wstępu na Teren Spartakiady oraz do usunięcia z Terenu Spartakiady osób 
niestosujących się do ww. zasad postępowania, bez prawa do reklamacji i innych roszczeń wobec 
Organizatora. 

4. Uczestnik Spartakiady przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Spartakiadzie wiąże się z ryzykiem 
zachorowania na COVID-19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. 

5. Organizator informuje, że w przypadku podejrzenia u danego Uczestnika Spartakiady zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2, Organizator jest uprawniony do powiadomienia o tym fakcie Głównego 
Inspektora Sanitarnego oraz przekazania mu danych osobowych Uczestnika Spartakiady. 

 
 

VII. Postanowienia końcowe 

§ 14 

1. Regulamin został przyjęty 6 października 2021 roku wraz z dalszymi modyfikacjami. 
2. Do wiążącej interpretacji Regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, o czym niezwłocznie 

zawiadomi Kierowników Reprezentacji poprzez odpowiedni zapis na stronie internetowej Spartakiady. 


