
 

INFORMATOR  

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W TENISIE STOŁOWYM FINAŁ 

Rzeszów 25-27.10.2020 r. 

Wytyczne organizacyjne uwzględniające obecną sytuację epidemiologiczną, regulacje państwowe, Akademickiego 

Związku Sportowego oraz Politechniki Rzeszowskiej.  

• Na terenie Politechnik Rzeszowskiej wszyscy uczestnicy imprezy mają obowiązek zakrywania ust i nosa.  

Z nakazu wyłączeni są tylko zawodnicy rozgrywający mecze, oraz sędziowie.   

• Przestrzegajmy zasady DDM: Dystans – Dezynfekcja- Maseczka. 

• Wejście na halę sportową odbywa się tylko poprzez  główne wejście.  

• Trybuny dla widzów będą niedostępne. 

• Szatnie służą jako przebieralnie, może w niej przebywać jednocześnie maksymalnie 10 osób. Po zwolnieniu 

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

• Uczestnicy zawodów zobowiązani są do opuszczania obiektu bezpośrednio po zakończonej rywalizacji. 

• Obiady będą wydawane w Bufecie KWANT (naprzeciw hali sportowej). Wychodząc kierujemy się po skosie  

w prawa stronę. Ze względów epidemiologicznych drużyny zobowiązane są do przestrzegania harmonogramu 

posiłków oraz stawiania się całą grupą. Harmonogram będzie ustalony podczas trwania zawodów i dostępny  

w miejscu widocznym w hali oraz przy stoliku sędziowskim (obsługi zawodów). Mapka jak dojść do bufetu 

znajduje się poniżej. 

• W hotelach należy ustalić kolejność spożywania posiłków przez ekipy aby nie doszło do sytuacji, że ktoś nie 

zdąży na zawody. 

• Uczestnicy AMP winni stosować się do zasad sanitarnych związanych z pandemią obowiązujących w miejscach 

zakwaterowania, wyżywienia i weryfikacji. 

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

ampy.pl, a także zapoznać się z procedurami obowiązującymi w obiekcie (przekażemy je podczas weryfikacji).  

• Dekoracja w klasyfikacji generalnej oraz typów uczelni odbywać się będzie bezpośrednio po zakończeniu 

zawodów. W ceremonii medalowej mogą uczestniczyć tylko zawodnicy, którzy będą dekorowani oraz trenerzy 

lub kierownicy ekip.  

Weryfikacja na wszystkich AMP-ach odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Prosimy o przybycie na 
weryfikację tylko jednej osoby zaopatrzonej w maseczkę lub przyłbicę. Przypominamy o oświadczeniach COVID 
(dotyczą one wszystkich, trenerów, zawodników, kierowców itp.), które trzeba dołączyć do zgłoszeń ostatecznych. 
Komplet dokumentów prosimy o złożenie w podpisanych (osoba kontaktowa, uczelnia, nr tel.) teczkach/kopertach 
i przekazanie ich w biurze zawodów.  Weryfikacja odbywa się w Hotelu Hetman ul. Langiewicza 29b w Sali 
konferencyjnej nr 302 na 3 piętrze. Podczas weryfikacji wydane zostaną również pakiety startowe.  
Odprawy technicznej robić nie będziemy gdyż wszystkie informacje zawieramy w tym mailu. Jeśli ktoś będzie miał 
pytania prosimy o telefon lub wiadomość e-mail. 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 


