
Zasady uczestnictwa w wycieczkach  

i imprezach KST "DIABLAK"  

w czasie stanu epidemii.  

 

Uczestnik biorący udział w imprezie organizowanej przez Klub Sportowo - Turystyczny 

"DIABLAK", czyni to dobrowolnie z pełną świadomością panującego zagrożenia 

epidemiologicznego i jego konsekwencji.  

Na wycieczkach zachowujemy zasady:  

1. Uczestnikiem wycieczki/imprezy nie może być osoba która jest objęta kwarantanną;  
2. Uczestnikiem wycieczki/imprezy nie może być osoba która w ciągu ostatnich 14 dni miała 

kontakt z osoba z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem; 
3. Uczestnik zobowiązany jest posiadać stosowne wyposażenie ochronne 
4. podczas wycieczki w autokarze przebywa maksymalna dopuszczona przepisami liczba osób; 
5. WC w autokarze pozostaje bezwzględnie zamknięte; 
6. podczas wchodzenia do autokaru (każdorazowo) obowiązuje dezynfekcja rąk; 
7. podczas przejazdu, wszyscy uczestnicy mają obowiązek zakrywać usta i nos; 
8. opuszczając autokar uczestnicy również zakrywają usta i nos, do momentu rozpoczęcia 

przejścia pieszego; 
9. podczas udzielania informacji krajoznawczej i innych zbiórek w trakcie trwania 

wycieczki/imprezy również obowiązuje zakrycie ust i nosa lub dystans w promieniu dwóch 
metrów od osoby; 

10. uczestnicy poruszając się po szlaku lub innej odwiedzanej przestrzeni zachowują dystans 
dwóch metrów od pozostałych uczestników wycieczki i kadry; 

11. KST "DIABLAK" zastrzega sobie prawo do przedstawienia danych osobowych wszystkich 
uczestników imprezy państwowym organom i służbom sanitarnym, jeśli po jej zakończeniu, 
okaże się że jakikolwiek uczestnik jest nosicielem SARS-CoV-2, w czasie do 16 dni po 
zakończeniu imprezy; 

12. wszystkie sytuacje nieujęte w niniejszych zasadach rozstrzyga na miejscu kierownik wycieczki, 
zaś interpretacja regulaminu należy do zarządu KST "DIABLAK"; 

13. podczas imprez obowiązują również inne, nie ujęte w niniejszych zasadach wytyczne GIS, 
Ministerstwa Zdrowia i innych służb państwowych. 

14. W czasie stanu epidemii wpłat gotówkowych za udział w imprezach KST "DIABLAK" nie 
przyjmujemy (tylko płatność w formie przelewu) 

15. Klubowy sprzęt wykorzystywany w czasie wycieczek i zajęć na ściance wspinaczkowej jest 
dezynfekowany 

16. W czasie przejazdu koleją należy stosować się do wprowadzonych przez przewoźnika zasad 
dotyczących zabezpieczenia związanego z COVID19 

 


