REGULAMIN UDZIAŁU W TESTACH SPRAWNOŚCIOWYCH SP 13 POZNAŃ
DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA
PODCZAS EPIDEMII KORONAWIRUSA
§1
Regulamin określa zasady organizacji testów predyspozycji sportowych: przed,
w trakcie, jak i po ich zakończeniu na obiektach sportowych z określeniem szczególnych
zasad bezpieczeństwa i z zachowaniem obostrzeń podczas epidemii koronawirusa na
terenie Polski.
§2
Testy sportowe organizowane są przez Szkołę Podstawową nr 13 w Poznaniu i Klub
SKS POZNAŃSKA 13 dla grupy dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
do klasy sportowej. Udział w testach poświadczony jest podpisem rodzica/prawnego
opiekuna pod niniejszym regulaminem i oświadczeniem wzięcia dobrowolnego udziału
dziecka we weryfikacji predyspozycji sportowych.
Warunkiem uczestniczenia w testach jest dostarczenie podpisanego regulaminu
i oświadczenia do komisji rekrutacyjnej w dniu testów obecnej na obiekcie sportowym.
Bez dostarczenia dokumentacji – kandydat nie może brać udziału w testach sportowych.
§3
Miejsce testów sportowych wyznacza się na pełnowymiarowe boisko w Poznaniu
przy ul. Armii Poznań 15 od godziny 16:00 do 18:00. Wejście na obiekt sportowy odbywa
się według ustalonych zasad.
§ 3. 1.
Na 15 minut przed rozpoczęciem testów odbywa się weryfikacja kandydatów przez
trenerów pod względem: liczby i nazwisk. Kandydaci ustawieni są w wyznaczonym do tego
miejscu i w bezpiecznej odległości od siebie.
§ 3. 2.
Maksymalna ilość zawodników biorących udział w testach na otwartej przestrzeni
będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej.
§ 3. 3.
Kandydaci muszą być przebrani w sprzęt sportowy – ze względu na brak możliwości
korzystania z szatni i innych pomieszczeń.
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§ 3. 4.
Po testach trener prowadzący weryfikację sportową i zarządca obiektu podpisują
dwa egzemplarze list obecności. Jeden z nich pozostawia się na obiekcie w celu archiwizacji,
a drugi dołączany jest do dokumentacji rekrutacyjnej.
§ 3. 5.
W przypadku osoby: spóźnionej, bez potwierdzenia imienia i nazwiska i lub z
oznakami przeziębienia (kaszel, katar, duszności, wysoka temperatura) nie zostanie
wpuszczona na obiekt – rodzic/prawny opiekun małoletniego w takiej sytuacji jest
zobowiązany zabrać ze sobą swoje dziecko. W przypadku objawów infekcji rekomenduje się
kontakt z lekarzem.
§ 3. 6.
Rodzic/prawny opiekun nie może podczas testów przebywać na obiekcie
sportowym. Odbiera on swoje dziecko po konsultacji sportowej o określonej godzinie i
miejscu podanym do jego informacji przed testami.
§ 3. 7.
Po weryfikacji listy uczestników testów następuje dezynfekcja rąk, przejście w
bezpiecznej odległości do wyznaczonego miejsca dla każdego uczestnika. Wyznaczone
miejsca dla zawodników są odseparowane od siebie. Rekomenduje się posiadanie własnej
małej torby, w której dziecko będzie przechowywało własną wodę.
§4
Testy przeprowadzane są na podstawie warunków rekrutacji. Dopuszcza się zabawę
sportową i grę końcową o zmniejszonej liczbie uczestników i czasie.
§ 4. 1.
Klubowy sprzęt treningowy dezynfekowany jest każdorazowo przed i po zajęciach
sportowych, testach.
§ 4. 2.
Omówienie, objaśnianie czy też podsumowanie testów odbywa się w bezpiecznej
odległości pomiędzy uczestnikami i trenerem.
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§5
Do użytku będzie dostępna zdezynfekowana toaleta. Korzystanie z WC w danym
momencie dopuszcza się przez jedną osobę po wcześniejszym zgłoszeniu niniejszego faktu
trenerowi prowadzącemu.
§6
Po zakończeniu testów w bezpiecznej odległości następuje przejście do
wyznaczonego miejsca w celu przeprowadzenia dezynfekcji rąk i opuszczenie obiektu bez
kontaktu z kolejnymi uczestnikami testów. Każdy z uczestników nakłada maskę ochronną
na drogi oddechowe i w bezpieczny sposób opuszcza obiekt sportowy pod opieką
rodzica/prawnego opiekuna.
§7
W przypadku zauważanie nieprawidłowości w związku z brakiem zachowania zasad
bezpieczeństwa i higieny trener prowadzący testy zapisuje uwagi pod arkuszem obecności.
§8
Do niniejszego regulaminu organizacji testów sportowych dołączone jest
oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna akceptującego udział - na przedstawionych
zasada - w testach predyspozycji sportowych i biorącego odpowiedzialność za stan zdrowia
swojego dziecka.

Liczba stron regulaminu: 3
Liczba załączników regulaminu: 1

_________________________________
………………………………………………………………………….
NAZWISKO I IMIĘ KANDYDATA
data; podpis rodzica/prawnego opiekuna

________________________
Dane osobowe przetwarzane będą przez szkołę w celu przeprowadzenia działań rekrutacyjnych do oddziałów
sportowych w roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 czerwca 2017 (DZ. U. 2016
poz. 1943, 1954, 2169 oraz 2017 r. poz. 60 i 949)
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