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Regulamin organizacji testów do klas IV sportowych w okresie COVID – 19 

 

 

1. Testy sprawnościowe przeprowadzana są na boisku zewnętrznym Szkoły Podstawowej Nr 50 w 

Warszawie ul. Jagiellońska 7 (w przypadku złej pogody na sali gimnastycznej) 

2. W testach biorą udział kandydaci, którzy złożyli podanie o przyjęcie do klasy sportowej, po 

wypełnieniu i podpisaniu regulaminu przez Rodzica lub Opiekuna prawnego. 

3. Testy są przeprowadzana w grupach 5-8 osobowych wg ustalonego harmonogramu przekazanego 

rodzicom kandydatów. 

4. Do momentu wejścia na płytę boiska kandydaci mają obowiązek noszenia maseczki ochronnej, po 

wejściu na boisko można maseczkę zdjąć. 

5. Wejście na płytę boiska jest od strony szkoły, wyjście od strony kręgielni, tak żeby grupy 

przystępujące do testu po sobie nie miały możliwości kontaktu ze sobą. 

6. Na boisku może jedocześnie przebywać maksymalnie 14 zawodników oraz dwóch trenerów. 

7. Zawodnicy powinni oczekiwać (z zachowaniem ogólnych zasad) na zgodę trenera na wejście na płytę 

boiska. 

8. Rodzice / Opiekunowie / osoby postronne mają zakaz wejścia na płytę boiska podczas trwania 

treningu. Przebywając poza płytą boiska powinni przestrzegać ogólnych zasad (maseczki, zachowanie 

odległości) 

9. Uczestnicy testów są zobowiązani do dezynfekcji rąk wchodząc i wychodząc z obiektu. 

10. Uczestnik testów powinien mieć ze sobą podpisany bidon (butelkę) na wodę. 

11. Dzieci przychodzą przebrane w strój sportowy w związku z brakiem możliwości skorzystania z szatni. 

12. Po wejściu na obiekt, rozpoczęciu zajęć, zawodników obowiązuje przestrzeganie przekazanych przez 

Trenerów, wewnętrznych zasad oraz instrukcji, ustalonych wg wytycznych Ministerstwa Sportu i 

Ministerstwo Edukacji. 

13. Uczestników testów obowiązuje całkowity zakaz opuszczania miejsca prowadzenia testów, przed ich 

zakończeniem bez wcześniejszego powiadomienia i zgody Trenera. 

14. Na boisku zewnętrznym nie ma możliwości skorzystania z prysznicy oraz toalet. 

15. Wszystkie przybory i sprzęt sportowy podlegają dezynfekcji. 
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        Imię i nazwisko uczestnika testów                                                                                                           podpis Rodzica / Opiekuna prawnego 
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