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1. Wytyczne organizacyjne uwzględniające obecną sytuację epidemiologiczną, regulacje paostwowe, 

Akademickiego Związku Sportowego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  

 Na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego wszyscy uczestnicy imprezy mają obowiązek 

zakrywania ust i nosa. Z nakazu wyłączeniu są tylko zawodnicy rozgrywający mecz, rozgrzewający się 

oraz sędziowie.  

 Wejście na halę – dokładna lokalizacja na poniższej mapce. Wejście do Pawilonu Sportowego od tyłu 

budynku – bezpośrednio na poziom -1 (KOD DO DRZWI: 2345). Przy wejściu odbywad się będzie 

mierzenie temperatury oraz obowiązkowa dezynfekcja rąk.  

 W biurze zawodów wszyscy uczestnicy otrzymają identyfikatory. Wejście na teren UEK możliwe 

będzie jedynie za okazaniem identyfikatora. Trybuny dla widzów będą niedostępne. 

 Wjazd na UEK dla busów drużynowych od ulicy Rakowickiej, prosimy o parkowanie za Pawilonem 

Sportowym. Wejście dla pieszych możliwe również od ulicy Lubomirskiego oraz al. Beliny-

Prażmowskiego.  

 Szatnie – każda drużyna proszona jest o opuszczanie szatni po zakooczonym meczu (możliwośd 

pozostania w szatni tylko i wyłącznie w przypadku przerwy trwającej jeden mecz). Po zwolnieniu 

szatni nastąpi jej dezynfekcja, więc konieczne jest ich opuszczanie możliwie jak najszybciej.  

Klucze do szatni wydawane będą w biurze zawodów znajdującym się przy wejściu do hali.  

 Uczestnicy zawodów zobowiązani są do opuszczania obiektu bezpośrednio po zakooczonej 

rywalizacji oraz niewchodzenia do obiektu podczas rywalizacji wcześniejszej.  

 Obiady będą wydawane w holu paw. Sportowego (poziom 0) po okazaniu bloczków oraz według 

harmonogramu przekazywanego na bieżąco przez organizatora. Ze względów epidemiologicznych 

drużyny zobowiązane są do przestrzegania harmonogramu posiłków oraz stawiania się całą grupą.  

 Trybuny – rozstawione trybuny będą dostępne tylko dla drużyn oczekujących na mecz 

rozpoczynający się po aktualnie rozgrywanym.   

 Uczestnicy imprezy mogą przebywad na terenie budynku wyłącznie w wydzielonych strefach:  

o poziom -1 – hala, szatnie, weryfikacja oraz biuro zawodów 

o hol na poziomie 0 - wyłącznie na czas spożywania obiadu. 

 Weryfikacja oraz biuro zawodów – sala fitness, poziom -1. Wejście do budynku tak samo jak na halę 

sportową.  

 Organizator nie zapewnia wody podczas zawodów. Drużyny korzystające z wariantu z gadżetami 

otrzymają butelki z filtrem.  

 Dekoracja w klasyfikacji generalnej oraz typów uczelni odbywad się będzie bezpośrednio po ostatnim 

meczu danej drużyny.  

 Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do podpisania oświadczenia COVID-19 dostępnego 

na stronie ampy.pl, a także oświadczenia stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora UEK 

dotyczącego przybywania na terenie uczelni podczas wydarzenia (wzory oświadczeo wysłane 

drogą mailową do wszystkich uczestniczących drużyn).  



 

2. Mapki UEK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu 

Novotel Kraków City West – ul. Armii Krajowej 11 

Wyżywienie w hotelu: ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w restauracji hotelowej oraz wytyczne 

sanitarne drużyny zobowiązane są do spożywania posiłków w wyznaczonych godzinach. Kolacja 25.10.  

i śniadanie 26.10. – według harmonogramu ustalonego z organizatorem. Recepcja hotelu będzie prowadziła 

zapisy na konkretne godziny posiłków w kolejnych dniach.  

Należy przestrzegad reżimu sanitarnego wyznaczonego przez hotel. Parking przy hotelu jest dodatkowo 

płatny.  

Dojazd z hotelu na halę:  

 linie: 501, 511, 

 przystanek przy hotelu: Przybyszewskiego,  

 przystanki przy Kampusie UEK: Uniwersytet Ekonomiczny lub Rondo Mogilskie 

 

 


