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COVID 19 vírushelyzet miatti rendkívüli szabályok az Esztergomi 

Küllőszaggatók Kerékpár Egyesület 2020 évi rendezvényein 

A következő szabályokat – a résztvevők és a rendezők védelmében, valamint a 

törvényi előírások teljesüléséhez – kérjük, mindenki tartsa be!  

A szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb 

mértékűre kell korlátozzuk a rendezvényen jelenlévők és részvevők között, ezért 

lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot kell tartani egymás között. 

Nevezésnél: 

• Az online felületünkön az előnevezés lezártával is lehetőséget biztosítunk a 

nevezésre, hogy a helyszínen ezzel már ne kelljen foglalkozni. Aki ezt a 

nevezést választja, az előnevezés, és helyszíni nevezés közötti nevezési díjjal 

kalkulálunk a különböző távokon. 

• A helyszíni nevezést minimalizáljuk, így kérünk téged, hogy használd az on-

line nevezési oldalt a regisztrációhoz. Amennyiben mégis a helyszínen 

neveznél: hozz magaddal saját tollat és tartsd be a szabályzatban előírt 

magatartási szabályokat (távolság, betegség esetén NE GYERE). 

• Előnevezés esetén tartsd be a vissza igazolásban szereplő idő -1 óra időtávot 

a RAJTSZÁM átvételre. Ezzel is csökkentsük az egy helyen, egy időben 

levő emberek várakozását 

• A nevezési sorban: 

o használj arcmaszkot vagy szájat és az orrot eltakaró kendőt, sálat 

o tartsd be a 1,5 méteres szociális távolságot! 

• A teljesíteni kívánt távnak megfelelő nevezési díjat kiszámolva hozd 

részünkre! 

• Folyóvizes kézmosást, szappant, papír kéztörlőt, illetve a kézfertőtlenítőt 

biztosítunk. 

• Mosdók használatára lehetőség van, de előtte használj kézfertőtlenítőt! 

• Szemetedet az erre rendszeresített kukába dobd! 

Célban, versenyközpontban: 

• kérjük, a CÉL területen is tartsák be a 1,5 méteres távolságot 
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• A frissítésnél kerüld a közvetlen érintkezést, és tartsd be a 1,5 m-es 

távolságot 

• A jól megérdemelt díjat kézfogás nélkül vedd át! 

• Folyóvizes kézmosást, szappant, papír kéztörlőt, illetve kézfertőtlenítőt 

biztosítunk. 

• Mosdók használatára lehetőség van, de előtte használj kézfertőtlenítőt! 

• Szemetedet az erre rendszeresített kukába dobd! 

Általános: 

• A rendkívüli vírushelyzetre való tekintettel kizárólag korlátozott frissítést 

tudunk biztosítani. 

• A szokásos kannából történő vízvétel biztosítására egészégügyi kockázat 

miatt nincs lehetőség. A CÉL-ban ½ Literes palackot vedd el, és ha kiűrült, 

akkor az arra kijelölt helyre dobd 

• Kérjük, ha úgy tapasztalod, hogy a szociális távolságtartás szabályai 

sérülnek, azt azonnal jelezd a helyszínen tartózkodó szervezőnek. 

• Kivételesen lehetőség szerint kísérőt ne hozz magaddal a rendezvényre! 

Jelen szabályok minden résztvevő számára kötelezően betartandók, a szabályokat 

be nem tartók azonnali hatállyal kizárásra kerülnek az eseményen való részvételből 

és semmilyen kártérítésre nem jogosultak. 
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