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         Zielona Góra, maj 2020 r. 

POWRÓT DO TRENINGÓW DLA ZAWODNIKÓW i ZAWODNICZEK MINIBASKET  

 
Szanowni Państwo, zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu od 4 maja możliwe są zajęcia na 
zewnętrznych boiskach w małych grupach. W związku z powyższym prosimy Państwa o 
wypełnienie i przesłanie ważnych dla nas informacji na maila:  
 
1. Imię i nazwisko (*) syna/córki………………………………………………………..., rocznik 

urodzenia………….........., grupa treningowa .............................(Oseski, Szkraby, Smyki, Pędraki).  

2. Czy wyrażają Państwo zgodę na udział w treningach na zewnętrznych boiskach: (*) TAK / NIE 

(*) proszę niepotrzebne wykreślić). 

3. Czy wyrażają Państwo zgodę na wyjście do lasu w ramach treningu: (*) TAK / NIE  

(*) proszę niepotrzebne wykreślić). 

4. W jakich godzinach od poniedziałku do piątku będzie dyspozycyjne dziecko do zajęć 

treningowych (proszę podać zakres czasowy np. 15-20) …………………………………….............  

5. Oświadczenie o stanie zdrowia w osobnym załączniku, do przesłania również na adres 

mailowy:  biuro@minibasket.pl .  

 

6. Nr kontaktowy rodzica.........................................../ adres mail:........................................... 

(proszę wpisać czytelnie). 

Poniższe zasady stanowią uzupełnienie Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych 
przez AKADEMIA MISTRZÓW KOSZYKÓWKI – ,,MINIBASKET’’ na czas nałożonych obostrzeń 
sanitarnych, związanych z pandemią COVID-19 na sezon 2019/2020. 
Zastosowanie zasad umożliwia: zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć, powrót 
zawodników do aktywności sportowej, przywrócenie działalności Akademii Minibasket przy 
spełnieniu wytycznych rządu.  
Rodzice/opiekunowie prawni oraz zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do poniższych 
zasad. 
Udział w zajęciach na nowych zasadach jest możliwy po otrzymaniu przez Organizatora 
podpisanych dokumentów: niniejszego dokumentu oraz oświadczenia o stanie zdrowia. 
Warunkiem uczestnictwa zawodnika w treningach jest opłacona opłata miesięczna. 
 
Poniżej przedstawiamy nowe zasady oraz kilka informacji na temat planowanych treningów: 
Miejsce treningu: Boisko do koszykówki Zespołu Szkół Ekologicznych, ul. Francuska 25A 
(boisko do koszykówki - orlik) lub Zespół Edukacyjny nr 6 w Przylepie (boisko do koszykówki - 
orlik). 

Maksymalna liczba zawodników na treningu: 1 grupa to 6 osób plus osoba prowadząca 
zajęcia - trener. 
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Czas treningu: 45 minut/ po treningu 15 minut przerwa, na dezynfekcję klamek i sprzętu 
sportowego, zmiana grup itp.  
Przedział czasowy: 16.00-20.00 od poniedziałku do piątku.  
Terminy treningów przekażą trenerzy po zawiązaniu się grup i ich podziału. 
Dokładny podział na grupy treningowe w poszczególnych rocznikach dokonują trenerzy. 
Zawodnicy przyjeżdżają przebrani i gotowi do treningu (brak dostępu do szatni, możliwy będzie 
dostęp do Toalety, środki sanitarne zapewnione: płyn, mydło).  
Zawodnicy zabierają na trening własne piłki. 
W przypadku prognozy opadów lub opadów deszczu, trening zostanie odwołany minimum na 
godzinę przed rozpoczęciem zajęć. Informacja o odwołaniu zostanie zamieszczona na 
Facebooku lub przekazana przez trenera na kanały ustalone wcześniej. 
Zawodnicy na treningach korzystają z własnej wody i mają mieć podpisaną butelkę/bidon. 
Zabrania się korzystania lub współdzielenia butelkami, bidonami między zawodnikami. 
Konieczna jest rezygnacja z podawania sobie ręki, uścisków, przybijania „piątek”. 
Ze względu na przepisy o limicie ilości osób, rodzice w czasie treningu nie będą mieli możliwości 
przebywania na obiekcie.  
Przed treningiem i po treningu będzie możliwość korzystania z toalety.  
Organizator zapewnia dozownik do dezynfekcji. Dezynfekcja rąk jest obowiązkowa przed 
wejściem na orlik i po zakończeniu zajęć, po wyjściu z orlika. 
Dziecko może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby 
pełnoletniej, trener przejmuje dzieci pod opiekę o wskazanej godzinie odbioru. 
Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób 
uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek 

zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt (dojazd na trening i powrót). 
Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wystąpienie przypadku choroby 
zakaźnej wśród uczestników zajęć. 
Podmiotem uprawnionym do udostępnienia obiektów sportowych jest Zespół Szkół 
Ekologicznych oraz Zespół Edukacyjny nr 9 w Przylepie. 

Korzystanie z obiektów wiąże się z przestrzeganiem obowiązującego regulaminu. 
Szczegóły dla poszczególnych grup zostaną przesłane po ustaleniu planu treningów przez 

trenerów MINIBASKET. 

 

 

 

 

 

……………………………………….  …………………………… 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego    Data  

 


