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3x3 GDYNIAINWESTYCJA W ZDROWIE – osoby pracujące podczas imprezy jak i sami zawodnicy zostaną 
przeszkolone w zakresie higieny osobistej oraz bezpiecznego zachowania na terenie miasteczka 
zawodów oraz poza nim w czasie trwania turnieju. 

ZACHOWAJ DYSTANS – wprowadzenie środków mających na celu zwiększenie przestrzeni dla 
zawodników oraz osób funkcyjnych. Zachęcanie do utrzymania dystansu społecznego w warunkach 
„niemeczowych”.

IM MNIEJ TYM LEPIEJ – ograniczenie kontaktu zawodników z osobami funkcyjnymi, mające na 
celu zmniejszenie ryzyka bezpośredniej interakcji, a co za tym idzie skrócenia dystansu społecznego.

ZRÓB TO SAM – większa samodzielność i odpowiedzialność uczestników turnieju.

-DZIALANIE ZAMIAST

STAGNACJI
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Do każdego z boisk przypisana będzie osoba funkcyjna, której zadaniem 
będzie pilnowanie limitu zawodników, a także wpuszczanie i wypuszcza-
nie drużyn na plac gry. Przy każdym z boisk znajdować się będzie stoisko 
do dezynfekcji rąk oraz piłek. 

STREFA KOSZYKARSKICH

EMOCJI 
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Niemal 100 zawodników w strefie sportu oznacza maksymalną gotowość 
w kwestii zabezpieczenia sanitarnego.

Do dyspozycji uczestników turnieju będzie 5 umywalek w tym po jednym 
przy każdym wejściu oraz 10 toalet mobilnych.

Podczas imprezy, na terenie miasteczka zawodów, znajdować się będzie  
personel medyczny. Wszystko po to, aby na bieżąco monitorować stan 
zdrowia uczestników.

BEPIECZEnSTWO

PONAD WSZYSTKO

,
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Do pracy podczas turnieju zaprosiliśmy osoby, które nie znajdują się w grupie ryzyka (+65 lat), a także nie 
skarżą się na osłabienie układu odpornościowego. Każda z nich otrzyma maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki 
jednorazowe, a także środki dezynfekujące na bazie alkoholu. 

Każdy z pracujących zostanie wcześniej przeszkolony w ramach przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 
Wszyscy pracownicy znajdujący się w strefie sportu zostaną wyposażeni w maseczki lub przyłbice.
Jako organizator posiadamy wszelkie dane, dzięki którym będziemy mogli ekspresowo skontaktować
się z personelem w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia.

NASI LUDZIE 
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Jesteśmy w łączności z lokalną i krajową opinią publiczną za pośrednictwem stron internetowych, kanałów 
social media itp., dlatego w przypadku wykrytych i potwierdzonych przypadków zakażenia Covid 19 szybko 
poinformujemy o prowadzonych działaniach, podjętych krokach i środkach bezpieczeństwa. 

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące imprezy uczestnicy będą mogli znaleźć na stronie internetowej 
gdyniasport.pl oraz naszych kanałach w mediach społecznościowych.

WIESZ WIeCEJ,
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Zachowanie
bezpiecznego dystansu

+

Stosowanie środków
indywidualnej ochrony

- dezynfekcja rąk
- używanie maseczek

W trakcie pandemii koronawirusa

COVID-19 apelujemy o przestrzeganie 

obowiązujących zasad

bezpieczeństwa i higieny,

szczególnie na terenie turnieju 

Energa 3x3 Gdynia.

K O M U N I K A T

ZALECAMY
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