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WYTYCZNE W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACJI ZAWODÓW BADMINTONA W POLSCE 
W ZWIĄZKU Z COVID-19 (dalej „Wytyczne”) 

 

Wymogi bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19 
zostały zatwierdzone przez Zarząd Polskiego Związku Badmintona i muszą być ściśle 
przestrzegane przez wszystkich uczestników turniejów Polskiego Związku Badmintona (dalej 
„PZBad”).  

Uczestnicy takich zawodów, u których wystąpią jakiekolwiek objawy COVID-19, muszą 
niezwłocznie się skontaktować z personelem medycznym na zawodach.  

Złożenie fałszywego oświadczenia, ukrywanie i niezgłaszanie symptomów COVID- 19 podczas 
imprezy PZBad będzie uważane za celowe naruszenie. 

 

Ilekroć w niniejszych Wytycznych mowa jest o: 

1. Organizatorze - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną bez osobowości prawnej mającą prawo do organizacji zawodów w 
badmintona. 

2. Zawodach - należy przez to rozumieć zawody sportowe zorganizowane zgodnie z 
Regulaminem Sportowym i przepisami Polskiego Związku Badmintona. 

3. Terenie zawodów - należy przez to rozumieć cały obszar niezbędny do zorganizowania 
zawodów, w szczególności:  

a. boiska i ich otoczenie, 

b. strefę szatni, 

c. zaplecze techniczne,  

d. biuro zawodów, 

e. strefę parkingów, 

tj. obszar, na którym rozgrywany jest turniej badmintona. 

4. Obsłudze zawodów - należy przez to rozumieć niezbędny personel do przeprowadzenia 
zawodów, w szczególności:  

a. obsługę techniczną boisk,  

b. obsługę biura zawodów, 

c. spikera, 
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d. serwis sprzątający, 

e. pracowników ochrony, 

f. zabezpieczenie medyczne, 

g. obsługę nagłośnienia,  

h. obsługę medialną (w tym  fotoreporterów, przedstawicieli mediów, osoby 
realizujące  transmisję  audio-video). 

5. Uczestniku zawodów - należy przez to rozumieć osobę niezbędną do przeprowadzenia 
zawodów (poniżej § 2), która zgodnie z niniejszymi Wytycznymi może przebywać na 
terenie zawodów. 

6. Regulamin zawodów - należy przez to rozumieć dokument regulujący zasady i warunki 
rozgrywania zawodów zgodnie z Przepisami PZBad. 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19, zawody badmintona w Polsce do 
odwołania odbywają się zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów, Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego, a także wytycznymi Polskiego Związku Badmintona. 

2. Niniejsze Wytyczne określają zasady organizacji zawodów z uwzględnieniem 
zaostrzonych środków ostrożności. 

3. Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim 
uczestnikom zawodów poprzez określenie stref, zasad dostępu i przemieszczania się w 
poszczególnych strefach, jak i zasad higieniczno-sanitarnych obowiązujących na terenie 
zawodów. 

4. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych 
Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia uczestnika zawodów z 
obowiązku stosowania się do jego treści. 

5. Uczestnicy zawodów (z wyłączeniem pracowników organizatora) biorą w nich udział 
dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 

6. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego  
i zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami 
niniejszych  Wytycznych, jak i innych regulacji obowiązujących na terenie zawodów 
ustanowionych przez organizatora. 

7. Pomimo przyjętych w niniejszych Wytycznych zapisów mających na celu maksymalne 
ograniczenie podczas zawodów badmintona ryzyka zakażenia wirusem COVID-19, 
ryzyko to nadal istnieje. 
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8. Osoby, które zdecydują się na udział w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli  
i zostaną dopuszczone przez organizatora do zawodów – podejmują tę decyzję na 
własne ryzyko. 

9. PZBad nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażenie wirusem COVID-19 
uczestników zawodów badmintona w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej 
wymienionych przepisów przez organizatorów zawodów. 

10. Dla zawodów odbywających się według przepisów PZBad od 1 sierpnia 2020  r. do 
odwołania Zarząd PZBad upoważnia Kolegium Sędziów PZBad do aktualizowania 
niniejszych Wytycznych w razie potrzeby wraz z ewolucją sytuacji wobec Covid-19. 

11. Na sali, w której organizuje się zawody, ma prawo przebywać nie więcej niż 50 % 
maksymalnej liczby osób traktowanej jako pojemność hali bez zawodników i osób 
uczestniczących w rozgrywkach, do tej liczby osób nie wlicza się obsługi zawodów. 
Pojemność hali dotyczy przede wszystkim widowni (liczby osób postronnych). 

12. Obowiązkowe kontrole temperatury dla wszystkich uczestników zostaną 
przeprowadzone przed wejściem na salę. Uczestnicy, którzy mają wyższą temperaturę 
ciała (powyżej 37,5° C) nie mają prawa wejść na salę, w której organizowane są zawody. 
Wytyczne w zakresie przeprowadzania kontroli temperatury: 

a. Badanie temperatury powinno być anonimowe, 

b. Do badania temperatury należy użyć termometru bezdotykowego, 

c. Dane o temperaturze nie mogą być archiwizowane,  

d. Podwyższona temperatura nie musi być jednoznaczną przesłanką, iż osoba jest 
zarażona wirusem COVID-19, ale należy ją skierować na dalsze badania. 

13. Wszystkie osoby wchodzące na salę są zobowiązane do pozostania w niej do końca 
swojej rozgrywki / zawodów. Dopuszczalne jest wychodzenie z sali w trakcie zawodów 
tylko i wyłącznie w sytuacjach koniecznych.  

14. Każda osoba wchodząca na salę zawodów musi być akredytowana przez organizatora. 
Na 5 dni przed rozpoczęciem turnieju, klub zgłaszający zawodników na zawody jest 
zobligowany do dostarczenia do biura organizatora wykazu nazwisk: kierownika ekipy, 
zawodników, trenerów oraz innych osób towarzyszących uczestniczących w zawodach. 
Zgłoszeń dokonuje się na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego 
dokumentu. Uwagi: 

a. Lista osób zgłoszonych i akredytowanych powinna zostać zarchiwizowana ze 
względów na ewentualne odtworzenie listy kontaktów osoby zarażonej COVID - 
19. Nie może być ona wykorzystywana do innych celów zbierania danych. 
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§ 2 Uczestnik Zawodów 

1. Uczestnikami Zawodów są osoby, których obecność na terenie zawodów jest niezbędna 
do realizacji zawodów, w szczególności: 

a. zawodnicy, 

b. trenerzy 

c. sędziowie, 

d. obsługa zawodów, 

e. służba ochrony, 

f. inni pracownicy organizatora. 

Wszystkie te osoby muszą być identyfikowalne / akredytowane przez organizatora. 

 

§ 3 Badania lekarskie 

„Dz.U.2020.374 | Art. 31m. Akt obowiązujący wersja od 24  lipca 2020 r. 

Przedłużenie ważności orzeczeń lekarskich wydanych w ramach wstępnych, okresowych  
i kontrolnych badań lekarskich. Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych.  

1. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań 
lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie 
dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii. 

2. Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone w ust. 1 lub 
badań psychologicznych, wymagają posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo 
psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to 
zachowuje ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.” 

 

§ 4 Strefy Terenu Zawodów 

1. Ze względów bezpieczeństwa organizator musi poinformować uczestników zawodów 
(zawodników, kibiców, sędziów, obsługę zawodów) o konieczności zachowania zasad 
bezpieczeństwa, konieczności zakrywania nosa i ust oraz konieczności dezynfekcji rąk 
podczas przebywania na terenie zawodów.  

2. Organizator musi w sposób czytelny informować uczestników zawodów o maksymalnej 
liczbie osób mogących przebywać w danym pomieszczeniu / strefie. 
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3. Organizator musi zapewnić środki dezynfekujące do sprzętu sportowego  

4. Ze względów bezpieczeństwa organizator zobowiązany jest do wyznaczenia na terenie 
zawodów następujących stref: 

a. Strefa parkingu: 

i. Dostęp do strefy parkingu mają wyłącznie uczestnicy zawodów, 

ii. Odstępy pomiędzy samochodami muszą wynosić min. 2 metry, 

b. Strefa szatni:  

i. Dostęp do strefy mogą mieć tylko zawodnicy oraz upoważniony serwis 
sprzątający, 

ii. W strefie szatni powinni przebywać tylko zawodnicy, którzy 
przygotowują się do gry lub właśnie zakończyli grę i przebierają się do 
wyjścia,  

iii. W szatniach powinna zostać ograniczona liczba dostępnych stanowisk / 
szafek / wieszaków, aby zachować 2-metrowy odstęp pomiędzy 
zawodnikami korzystającymi z szatni, oraz: 

• W szatniach może przebywać 50% liczby osób pojemności szatni, 

iv. Należy (jeśli są wykorzystywane) dezynfekować kluczyk/bransoletkę 
i szafkę po każdym użytkowniku, 

v. Należy ograniczyć do minimum liczbę krzeseł i ławek, 

vi. Należy regularnie dezynfekować powierzchnie wspólne i często 
dotykane: 

• Obowiązkowe dezynfekowanie powierzchni wspólnych (przy 
wejściu, w strefie szatni), z którymi stykają się użytkownicy (z 
wyłączeniem podłogi) – regularnie (kilka razy w ciągu dnia), 

• Nie należy prowadzić dezynfekcji natryskowej większych 
powierzchni przy użyciu alkoholowych środków dezynfekcyjnych, 
ponieważ istnieje ryzyko zwiększenia stężenia par w powietrzu i 
przekroczenia granicy wybuchowości, 

vii.  Zaleca się wywieszenie w toalecie / łazience / szatni instrukcji 
dotyczących: 

• mycia rąk, 

• dezynfekcji rąk, 

• zdejmowania i zakładania rękawiczek, 

• zdejmowania i zakładania maseczek,   
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c. Strefa boisk: 

i. W strefie mogą przebywać jedynie osoby upoważnione, określone 
właściwymi Przepisami Gry i Zaleceniami dla Sędziów, 

ii. Boisko i jego otoczenie powinno być dezynfekowane po każdej 
zakończonej grze, przy czym: 

• Środki dezynfekujące nie powinny być na bazie alkoholu, 

iii. Pojemnik na sprzęt powinny być dezynfekowane po każdorazowym 
użyciu przez kolejnego zawodnika, 

iv. Krzesła sędziowskie powinny być dezynfekowane po każdej grze, 

v. Sędzia serwisowy (jeśli jest) powinien nosić rękawiczki jednorazowe, 
wymieniane po każdej zakończonej grze, 

vi. Wszyscy sędziowie wchodzący na boisko powinni mieć maseczkę lub 
przyłbicę ochronną, 

vii. Sędzia główny powinien nosić maseczkę lub przyłbicę ochronną oraz 
nosić rękawiczki jednorazowe, 

viii. Na stanowisku sędziego głównego oraz w miejscu zbiórki musi być 
dostępny płyn dezynfekujący,  

ix. Osoby przebywające na stanowisku Sędziego Głównego mają obowiązek 
zachowania dystansu 1,5 metra między stanowiskami pracy. Jeśli jest to 
nie możliwe, powinny zostać ustawione przegrody z pleksi, 

d. Strefa zaplecza technicznego: 

i. W strefie mogą przebywać jedynie upoważnione osoby,  

ii. Należy ograniczać liczbę przebywających osób w jednym pomieszczeniu, 
aby zapewnić minimum 2 metry odległości między osobami, 

iii. W pomieszczeniu musi być dostępny płyn do dezynfekcji rąk, 

e. Strefa biura zawodów: 

i. W biurze zawodów powinna zostać zachowana odległość minimum 1,5 
metra między stanowiskami pracy. Jeśli jest to nie możliwe, powinny 
zostać ustawione przegrody z pleksi lub ograniczona liczba osób 
przebywających równocześnie biurze. 

ii. Pracownicy biura zawodów są zobowiązani do noszenia maseczek lub 
przyłbic ochrony przez cały okres przebywania na terenie zawodów. 

5. Organizator musi zapewnić w każdej strefie przynajmniej jeden pojemnik do usuwania 
zużytych maseczek i rękawiczek. Muszą być one wyraźnie oznakowane i opróżniane 
regularnie w odstępach nie dłuższych niż 120 minut.   
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§ 5 Bezpieczeństwo ogólne 

1. Organizator zobowiązany jest do powołania / wyznaczenia komisarza/dodatkowego 
sędziego, który w porozumieniu organizatorem będzie koordynował i nadzorował 
system bezpieczeństwa uczestników zawodów, w szczególności logistykę poruszania się 
uczestników zawodów, dostępność płynów do dezynfekcji, zakrywanie ust i nosa przez 
uczestników zawodów, kibiców. 

2. Na całym terenie zawodów wymagane jest używanie środków sanitarnych.  

3. Organizator musi zapewnić środki do dezynfekcji rąk: 

a. Przy wejściu na obiekt należy przewidzieć stanowisko dezynfekcji rąk,  

b. Każdy sędzia wychodząc na kort i wracając z kortu musi umyć / odkazić ręce, 

c. Łatwo dostępne dozowniki żelu (płynu na bazie alkoholu) lub chusteczki do 
dezynfekcji rąk muszą być dostępne następujących przestrzeniach: 

• przed wejściem, 

• na stanowisku sędziowskim, 

• przy każdym korcie, 

• w szatniach, 

• w toaletach. 

4. Organizator musi wyraźnie oznaczyć odległości, jakie obowiązują w danej strefie  
i którą musi egzekwować obsługa zawodów.  

5. Wszyscy uczestnicy muszą zachować odległość sanitarną co najmniej 1,5 metra. 

6. Wyjątki dla dystansu sanitarnego dotyczą zawodników w czasie gry i rozgrzewki oraz dla 
zawodników i osób towarzyszących wykonujących swoje obowiązki służbowe (tj. 
sędziowie, trenerzy, personel medyczny).   

7. Organizator jest zobowiązany do wyznaczenia jednego odosobnionego (najlepiej 
zamykanego) pomieszczenia na izolatkę. 

8. Organizator musi zadbać, aby uniknąć tworzenia się wąskich gardeł w miejscu imprezy 

a. Wyznaczenie dedykowanego wejścia i osobnego wyjścia z hali, 

b. Określenie tras przejścia (z uwzględnieniem ruchu w jednym kierunku). 

9. Wszyscy uczestnicy muszą mieć własną butelkę z napojami, tylko i wyłącznie do 
własnego użytku, przy czym:  

a. Organizator może zapewnić napoje, ale wyłącznie butelkowane. 

10. Rekomenduje się, aby podczas zawodów serwis sprzątający systematycznie, w 
odstępach nie dłuższych niż 120 minut, dezynfekował kluczowe miejsca i obiekty takie 
jak wejścia, klamki, włączniki, z których korzystają Uczestnicy zawodów. 
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11. Organizator powinien tak zaplanować harmonogram rozgrywek, aby w odstępach 120 
– 150 minut móc przewietrzyć halę.  

12. Wszystkie pomieszczenia użytkowane podczas zawodów będą dezynfekowane lub 
ozonowane według potrzeb po każdym dniu zawodów. 

13. Na terenie zawodów mogą funkcjonować wyłącznie lokale gastronomiczne spełniające 
warunki określone przez Radę Ministrów w związku z ogłoszonym stanem epidemii. 

14. Na terenie zawodów nie będą dostępne prysznice dla uczestników zawodów. 

15. Jeśli uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak: gorączka oraz jeden z 
objawów: kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie, powinien 
niezwłocznie: 

a. Udać się do wyznaczonego przez organizatora miejsca (izolatki) na terenie 
zawodów, 

b. Powiadomić telefonicznie o tym fakcie organizatora / komisarza (o którym 
mowa w pkt 1), 

c. Organizator musi niezwłocznie skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną, właściwą dla miejsca organizacji zawodów lub całodobową 
infolinią NFZ 800-190-590, 

d. Zastosować się do zaleceń Inspekcji Sanitarnej. 

16. Dodatkowy personel zabezpieczenia medycznego stacjonuje w karetce w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenu zawodów (hali).  

a. Pokój medyczny powinien zostać udostępniony dla obsługi medycznej, jednak 
ze względu na konieczność stałej dezynfekcji nie zaleca się korzystanie z niego w 
chwili udzielania pomocy zawodnikowi. Do tych celów powinna zostać 
wykorzystana karetka. Pokój medyczny jest wykorzystywany „w drugiej 
kolejności”. 

17. Lekarze i personel medyczny podczas zawodów zobowiązani są do noszenia masek na 
twarzy, rękawiczek i osłonę twarzy w trakcie leczenia urazów. 

 

§ 7 Ceremonie 

1. Ceremonia otwarcia powinna zostać ograniczona do informacji ogłoszonej przez spikera 
zawodów o rozpoczęciu turnieju.  

2. W przypadku zawodów rangi Mistrzostwa Polski, należy umieścić w hali zawodów flagę 
Polski oraz odegrać Hymn Narodowy ze ścieżką tekstową (nie wyłącznie ścieżkę 
dźwiękową) oraz spiker zawodów musi ogłosić informację o rozpoczęciu turnieju. 

a. Osoby uczestniczące w ceremonii powinny mieć założone maseczki oraz 
utrzymywać dystans społeczny minimum 1,5 metra. 
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3. Ceremonia rozdania nagród, jeśli to możliwe, powinna się odbyć w biurze zawodów przy 
maksymalnym ograniczeniu liczby uczestniczących osób. 

a. Jeśli ceremonia wręczania nagród musi się odbyć, to z zachowaniem zasad: 

i. wszystkie przedmioty przekazywane zawodnikom (medale, puchary, 
nagrody rzeczowe itp.) powinny być zdezynfekowane przed 
wręczeniem, 

ii. podium powinno być tak duże, żeby zachować odstęp między 
zawodnikami (gry podwójne!) i dezynfekowane po każdym wręczeniu, 

iii. zawodnicy na podium powinni być w maseczkach / przyłbicach i 
rękawiczkach, 

iv. osoby wręczające nagrody powinny być w maseczkach / przyłbicach i 
rękawiczkach, 

v. spiker ceremonii powinien być oddalony od miejsca ceremonii, 

vi. pozostałe osoby uczestniczące w ceremonii powinny być w maseczkach 
/ przyłbicach i zachowywać odstęp społeczny. 

 

§ 8 Odpowiedzialność uczestnika zawodów 

1. Uczestnik zawodów, którego zachowanie stanowić będzie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa pozostałych uczestników zawodów oraz nie będzie poddawał się 
poleceniom organizatora i służby ochrony, może zostać niezwłocznie usunięty z terenu 
zawodów. 

a.  Decyzję taką podejmuje Sędzia Główny. 

2. W związku z ograniczeniem kontaktów, uścisk dłoni zawodników zostaje zastąpiony 
ukłonem w stronę przeciwnika i w stronę sędziego. 

3. Okrzyki w czasie gry powinny zostać ograniczone 

4. Gratulacyjne przytulanie, całowanie lub uścisk dłoni są zawieszone do odwołania. 

5. Udostępnianie sprzętu sportowego innemu uczestnikowi jest niedozwolone. 

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków i szkód powstałych na 
terenie zawodów oraz za rzeczy pozostawione przez uczestników zawodów. 

7. Każdy uczestnik zawodów bierze pełną odpowiedzialność za złamanie zapisów 
niniejszych Wytycznych. 

8. Za nieprzestrzeganie zapisów niniejszych Wytycznych uczestnik zawodów może być 
ukarany czerwoną kartką i jednocześnie sprawa będzie skierowana do Komisji 
Dyscyplinarno-Arbitrażowej PZBad. 
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§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Niniejsze Wytyczne będą umieszczone przez organizatora w widocznych miejscach przy 
wejściach i wjazdach na teren zawodów, na stronie internetowej organizatora oraz na 
oficjalnej stronie internetowej PZBad. 

2. Wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów badmintonowych w Polsce w 
związku z COVID-19 będą modyfikowane w zależności od wprowadzenia rozporządzeń 
Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

3. O wszelkich niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie zawodów należy 
bezzwłocznie poinformować organizatora lub służby ochrony. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Wytycznych obowiązują przepisy PZBad, 
regulamin zawodów, regulacje ustanawiane przez organizatora zawodów oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

5. Za niespełnienie warunków leżących po stronie organizatora ponosi on pełną 
odpowiedzialność z tego wynikającą. 

6. Wytyczne wchodzą w życie z dniem15 sierpnia 2020 

 

 

Załączniki: 

1. Kwestionariusz uczestnika zawodów 

2. Wykaz osób towarzyszących uczestniczących w zawodach  

i  
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KWESTIONARIUSZ UCZESTNIKA ZAWODÓW  

NAZWISKO: IMIĘ: 

DATA URODZENIA: 
NUMER TEL: 

 

EMAIL: 
KLUB: 

 

 

1. Czy masz którykolwiek z następujących objawów: 

Kaszel (niezwiązany z alergią 
lub chorobą płuc):   

TAK NIE 

Przekrwienie błony śluzowej 
nosa (niezwiązane z alergiami 
lub infekcja zatok) 

TAK NIE 

Ból gardła TAK NIE 

Początek duszności 
(niezwiązany z przewlekłą 
chorobą) 

TAK NIE 

Biegunkę  TAK NIE 

Ból brzucha TAK NIE 

Nudności/wymioty TAK NIE 

Zmęczenie/złe samopoczucie TAK NIE 

Utrata smaku, zapachu TAK NIE 

 

2.  Ankieta na COVID -19: 

Czy mieszkasz lub mieszkałeś z 
kimś, kto był lub jest poddany 
kwarantannie? 

TAK NIE 

Czy byłeś w kontakcie z osobą 
u której pozytywnie 

TAK NIE 
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stwierdzono zakażenie COVID-
19? 

Czy miałeś stwierdzone 
zakażenie COVID-19? 

TAK NIE 

 

3. Oświadczenie uczestnika: 

Niniejszym oświadczam, że w zawodach badmintonowych startuję dobrowolnie, mając świadomość 

zagrożenia  epidemicznego. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z wymogami bezpieczeństwa 

Polskiego Związku Badmintona i zobowiązuję się do ścisłego ich przestrzegania. 

W przypadku zakażenia się wirusem COVID-19 nie będę wnosił żadnych roszczeń w stosunku do 

Polskiego Związku Badmintona.  

Data/podpis:   
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Wykaz osób towarzyszących uczestniczących w zawodach  

 

KLUB:   

 

KIEROWNIK EKIPY (imię i nazwisko, numer telefonu): 

 

TRENERZY: 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

INNE OSOBY TOWARZYSZĄCE (imię, nazwisko, funkcja): 

1.  

2.  

3.  

 


