Regulamin COVID-19 – Cafe Kontynenty 2020

1. Organizatorem turniejów brydża sportowego, poniedziałkowych
i czwartkowych w Cafe Kontynenty jest Małopolski Związek Brydża
Sportowego (dalej – MZBS)
2. MZBS zobowiązuje się do przygotowania kompletów rozdań dedykowanych
indywidualnie, dla każdego z grających stołów, które po zakończeniu
turnieju będą podlegały kwarantannie przez minimum siedem dni.
3. MZBS zobowiązuje się do przygotowania kaset licytacyjnych (bidding-box)
dedykowanych indywidualnie, dla każdego z grających zawodników.
Przez cały czas trwania turnieju uczestnik korzysta tylko z jednego, swojego
bidding-boxa. Po zakończeniu turnieju organizator zobowiązuje się do
dezynfekcji kaset licytacyjnych, które będą podlegały kwarantannie przez
minimum 7 dni.
4. MZBS zobowiązuje się do przygotowania urządzeń bridge-mate
(„pierniczki”) Po zakończeniu turnieju organizator zobowiązuje się do
dezynfekcji „pierniczków”, które będą podlegały kwarantannie przez
minimum 7 dni.
Pierniczki obsługuje tylko i wyłącznie para stacjonarna, która po wpisaniu
rezultatu „pokazuje wynik” przeciwnikom a następnie zatwierdza.
5. MZBS zobowiązuje się do dezynfekcji stołów po każdej rozegranej rundzie.
6. MZBS zobowiązuje się do rozmieszczenia na sali gry dozowników ze
środkiem służącym do dezynfekcji rąk.
7. W celu zachowania warunków sanitarnych, limit uczestników turnieju to
maksymalnie 16 par (8 stołów). Ze względów finansowych (wysokie koszty
organizacyjne) minimalna ilość par, przy której zachowana zostanie
wysokość wpisowego na poziomie - normalne 20 pln, ulgowe 15 pln - to 12
par. W razie mniejszej ilości zgłoszeń, koszt uczestnictwa podniesiony będzie
o 10 zł od pary, lub w skrajnym przypadku, turniej może zostać odwołany.
Informacja dotycząca ilości zgłoszonych par pojawiać się będzie codziennie
około godziny 22.00 na stronie internetowej MZBS.
8. Z uwagi na restrykcje dotyczące ilości startujących par nie będzie
prowadzona żadna klasyfikacja długofalowa.
9. W turnieju uczestniczyć mogą jedynie pary, które dokonają wcześniejszej
rejestracji (decyduje kolejność zgłoszeń) na adres mailowy:
zbigniew.sagan@onet.eu lub telefonicznie 602-77-80-50

10. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości
i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz akceptacją warunków
sanitarno – technicznych pomieszczeń, w których przeprowadzany jest
turniej.
11. Uczestnicy przed przystąpieniem do gry obowiązkowo poddają się
badaniu temperatury ciała i w przypadku wyniku pomiaru przekraczajacego
37.5 stopnia Celsjusza – nie będą dopuszczeni do gry.
12. Uczestnicy podczas trwania turnieju zobowiązani są do używania
środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, ewentualnie rękawiczki
ochronne), w które zaopatrują się we własnym zakresie.
13. Podczas rejestracji, na miejscu gry każdy uczestnik własnym podpisem
potwierdza następujące dane:
- temperatura mojego ciała podczas badania nie przekroczyła 37.5 C
- kaszel, trudności w oddychaniu oraz duszności nie wystąpiły u mnie w
okresie ostatnich 14 dni
- w okresie ostatnich 14 dni nie miałem kontaktu z osobami
z widocznymi objawami infekcji dróg oddechowych (kaszel, duszności,
temperatura powyżej 38 stopni C
- w okresie ostatnich 14 dni nie miałem kontaktu z osobami podejrzanymi
o zakażenie COVID-19, oraz z osobami przebywającymi w kwarantannie
z powodu zakażenia COVID-19, lub przebywającymi w izolacji domowej.
Odwołujemy się do rozsądku graczy, mając nadzieję, że w przypadku
zaistnienia jakiejkolwiek z powyższych okoliczności – pozostanie w domu nie
narażając innych grających.
14. W przypadku ogłoszenia w mediach bardziej restrykcyjnych obostrzeń –
uczestnik turnieju zobowiązany jest do ich przestrzegania a organizator ma
prawo (obowiązek!) do odwołania zawodów.
15. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7 września 2020 aż do
odwołania.
Za Zarząd MZBS
Zbigniew Sagan

