Warszawa, 11 marca 2021 roku

Powołanie
Polski Związek Orientacji Sportowej na wniosek trenera kadry powołuje zawodników
Kadry Narodowej w Biegu na Orientację na zawody MOC Championships oraz zgrupowanie
MOC Sprint Training Camp, które odbędą się w dniach 19 - 26 marzec 2021 roku w Vicenza
(Włochy):
Zawodnicy:
1. Aleksandra Hornik
2. Hanna Wiśniewska
3. Agata Olejnik
4. Michał Olejnik
5. Piotr Parfianowicz
Rozpoczęcie wyjazdu:
Aleksandra Hornik, Hanna Wiśniewska, Agata Olejnik, Michał Olejnik – rozpoczęcie wyjazdu 19
marca, wylot z lotniska w Krakowie do Bergamo godz. 12:20.
Piotr Parfianowicz – rozpoczęcie wyjazdu 19 marca, wylot z lotniska Warszawa-Modlin do Bolonii
godz. 12:30.
Koniec wyjazdu:
Aleksandra Hornik, Hanna Wiśniewska, Agata Olejnik, Michał Olejnik – powrót do Krakowa
samolotem 26 marca, godz. 16:15.
Piotr Parfianowicz – powrót do Warszawy samolotem 30 marca, godz. 17:45.
Nocleg:
Apartamenty w okolicach miejscowości Vicenza.
Wyżywienie:
We własnym zakresie, w apartamencie dostęp do aneksu kuchennego.
Wymagania i ograniczenia związane z Covid-19:
Zgodnie z obowiązującymi obecnie regulacjami osoby wyjeżdżające do Włoch mają obowiązek
przedstawienia oświadczenia (autodichiarazione) oraz negatywnego wyniku testu wymazowego
(molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy
Włoch. Jest to niezbędne - konsekwencją braku testu jest obowiązek poddania się 14-dniowej
kwarantannie. Aktualne wytyczne znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/wlochy
Zaświadczenie z testu musi być w języku angielskim lub włoskim.
Zawodnicy przeprowadzają test we własnym zakresie. Adresy punktów wykonujących testy na Covid19 można znaleźć na stronach lokalnych NFZ.
Zasady obowiązujące w trakcie zawodów i zgrupowania we Włoszech

Ze względu na sytuację epidemiologiczną dla zapewnienia bezpieczeństwa zawodników organizatorzy
wprowadzają zasady obowiązujące organizatorów i zawodników w trakcie zawodów:
https://www.orienteering.it/en/covid-19-rules-to-enter-italy-at-moc-championships-2021-competitionrules-to-ensure-the-safety-of-allrunners/?fbclid=IwAR1YRXZuyJIqS7ODqEfpkBZqqL6REpHQfECOZLlP2pRYJkDZQUyPuz6XA2
E
W ramach tych zasad zawodnicy zobowiązani są m.in. do wypełnienia deklaracji „well-beeing”.
Na wyjazd zawodnicy zobowiązani są zabrać dodatkowo:
1. Aktualne badania sportowo – lekarskie.
2. Sprzęt sportowy do treningów.
4. Kartę SI.
5. Dowód osobisty lub paszport.
Ubezpieczenie:
Zawodnicy uczestniczący w akcji ubezpieczeni są od NNW.
Koszty ponoszone przez zawodników (środki klubów i własne):
- Dojazd na miejsce zbiórki pokrywa zawodnik lub macierzysty klub.
- Nocleg, przeloty oraz test są opłacane przez kluby lub zawodników.
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