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Wytyczne dotyczące Covid-19 i dodatkowe środki ochrony
Wszyscy są zaznajomieni z aktualnymi problemami pandemii, a RBI Sport jako
organizator rajdu będzie musiał zastosować określone środki, aby zminimalizować
ryzyko rozprzestrzeniania się Covid-19.
Przeczytaj i przygotuj się na następującymi szczegółowymi wytycznymi dotyczące
Covid-19 i dodatkowe środki.
1) Weryfikacja Dokumentów Online do Odbioru Administracyjnego
Podczas rajdu należy unikać dużych grup ludzi i zbiorowisk w jednym miejscu i
oraz należy zachować fizyczny dystans. Aby przyspieszyć proces kontroli administracyjnej i zapewnić jak największe bezpieczeństwo, prosimy przede wszystkim
o wykonanie następujących czynności:
- Zawodnicy i mechanicy powinni być zarejestrowani online do 24.08.2020.
Dostęp przez oficjalną stronę rajdu www.rallye-breslau.com po kliknięciu
niebieskiego przycisku „zarejestruj się” („register”- ang.)
- Wymagane jest przesłanie wszystkich niezbędnych i WAŻNYCH dokumentów
do weryfikacji online do 24.08.2020. Jak to zrobić:
Krok 1: Zaloguj się do konta zespołu.
Krok 2: Wybierz załogę rajdu, do której chcesz dodać dokumenty.
Krok 3: Otwórz odpowiednią sekcję: Kierowca, Pilot, Personel serwisowy
lub „Pojazd serwisowy”.
Krok 4: Kliknij przycisk przesyłania / zmiany pod odpowiednim dokumentem.
Krok 5: Wybierz dokument z komputera. Obrazy JPG i dokumenty PDF
mogą być przesyłane. Wiele stron należy scalić w jeden plik PDF.
Krok 6: Zaktualizuj / zapisz formularz wniosku jak dokument, który ma być
przechowywany w chmurze.
- Zapoznaj się z dokumentem Zrzeczenia się odpowiedzialności. Podpiszesz go
osobiście podczas Odbioru Administracyjnego na rajdzie.
- Uwaga: oryginały dokumentów przywieź ze sobą na rajd.
2) Odbiór administracyjny na rajdzie
- Procedura kontroli administracyjnej zostanie wydłużona o jeden dzień i będzie
więcej czasu. Rozpocznie się 12.09.2020 po południu, dokładny czas zostanie
ogłoszony w Obozie I w Gwdzie Wielkiej.
- W dniach 12.09, 13.09 i 14.09 będzie można przejść przez Odbiory Administracyjne. Prosimy o skorzystanie z dodatkowych przedziałów czasowych w dniu
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12.09, aby uniknąć dużych grup w ostatnim dniu 14.09.2020.
- Podczas Odbiorów administracyjnych należy nosić maskę ochronną.
Dodatkowe środki higieny:
- W namiocie Odbioru administracyjnego zostanie zorganizowane stanowisko
dezynfekcji ze środkiem do dezynfekcji rąk.
- Pomiędzy członkami ORGA a uczestnikami zostaną zastosowane przezroczyste
ściany ochronne.
- Członkowie ORGA będą nosić jednorazowe rękawiczki podczas Odbiorów
Administracyjnych.
- Przynieś proszę własny długopis!
- Dystans fizyczny: zostaną ustawione znaki/oznaczenia dla oczekujących uczestników. Przestrzegaj ograniczeń i zachowaj odległość 1,5 m.
3) Kontrola obozu
- W Obozie 1 zostanie przeprowadzona procedura sprawdzania uczestników,
którzy pojawią się na pierwszym obozie, czy są zarejestrowani czy nie. Bardzo
ważne jest, aby wszyscy członkowie załogi rajdu zarejestrowali się online przed
przybyciem na rajd. Zmniejszy to czas oczekiwania i niepotrzebną wymianę
pieniędzy, w przypadku wpłat depozytu dla niezarejestrowanych członków.
Nawet jeśli jakiś członek załogi (najczęściej serwisu), musi zostać dodany do
załogi rajdu lub zastąpiony innym, prosimy o wcześniejsze przesłanie krótkiej
wiadomości e-mail z jego danymi na adres info@rallye-breslau.com. Zapewni to,
że osobie zostanie przypisany konkretny numer, a proces w Kontroli Obozowej i
Kontroli Administracyjnej zostanie znacznie przyspieszony.
- Zostaną umieszczone środki dezynfekujące / środki odkażające do rąk.
- Członkowie ORGA będą nosić maski na twarz / osłony na twarz i rękawiczki.
- Temperatura ciała uczestników będzie mierzona elektronicznie na czole.
4) Badanie techniczne
- Dodatkowy dzień i więcej czasu na Badanie Techniczne: rozpocznie się
12.09.2020 po południu, czas zostanie ogłoszony w Obozie 1 w Gwdzie Wielkiej.
- W dniach 12.09, 13.09 i 14.09 będzie można przejść badanie kontrolne. Prosimy o skorzystanie z dodatkowych przedziałów czasowych w dniu 12.09, aby
uniknąć dużych grup osób w ostatnim dniu 14.09.2020.
- Podczas zabiegu należy nosić maskę / ochronę na twarz.
- Członkowie ORGA będą nosić maski / osłony na twarz.
- Zostaną umieszczone środki dezynfekujące / środki odkażające do rąk.
- Prosimy o zachowanie dystansu fizycznego 1,5 m między osobami.
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5) Kurs pierwszej pomocy
Brak kursu pierwszej pomocy na rajdzie. Materiały informacyjne zostaną
dostarczone.
6) Sklep dla fanów
- Znaki przypominające o wymogach dotyczących odległości fizycznej zostaną
umieszczone w zasięgu wzroku. Prosimy o przestrzeganie ich.
- 2 osoby jednocześnie będą mogły wejść do Sklepu fanów.
- Członkowie ORGA będą nosić maski / osłony na twarz.
- Dostępne będą środki dezynfekujące / środki odkażające do rąk.
- Gorąco polecamy również uczestnikom noszenie masek na twarz.
7) Obóz/ Parc Ferme / Strefa servisowa
- Należy zachować fizyczny dystans i przestrzegać dodatkowych środków higieny:
prawidłowe mycie rąk, stosowanie środka odkażającego do rąk, noszenie masek /
ochrony na twarz w razie potrzeby.
8) Odprawa kierowców
- Należy unikać dużych grup ludzi w jednym miejscu. Ograniczenie: obecność
tylko kierowcy i pilota.
- Noszenie maski / ochrony twarzy podczas odprawy kierowców jest obowiązkowe.
- Należy zachować fizyczną odległość 1,5 m.
- Jeśli będzie to możliwe, pisemne notatki informacyjne zostaną wysłane pocztą
elektroniczną.
9) Oficjalna tablica ogłoszeń i klasyfikacje
- Na rajdzie nie będzie żadnej oficjalnej tablicy ogłoszeń, aby uniknąć gromadzenia się ludzi w bliskiej odległości.
- Cyfrowa tablica ogłoszeń będzie dostępna online. Dokładny adres URL zostanie
przekazany. Wszystkie wyniki, klasyfikacje, komunikaty, biuletyny i inne ważne
dokumenty zostaną tam opublikowane.
10) Biuro zawodów
- Bardzo ważne jest ograniczenie tłoku w Biurze Zawodów. Dzwonek do drzwi
zostanie zainstalowany na zewnątrz. Proszę zadzwonić, wyjdzie członek ORGA.
- Zostanie zamontowana przezroczysta ściana ochronna.
- Należy nosić maskę / ochronę na twarz.
- Protesty, pytania itp. Należy składać w formie pisemnej.
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11) Kontrola Rajdu

- Członkowie ORGA będą pracować w wymaganej odległości od siebie. Do biura
Kontroli Rajdu nie będą wpuszczane duże grupy ludzi. Jeśli jest to bardzo
konieczne, aby porozmawiać z przedstawicielem Kontroli Rajdu, umów się na
spotkanie w Biurze Zawodów, załóż maskę / ochronę i zachowaj fizyczny dystans.
12) Catering
- Należy bezwzględnie unikać przeludnienia w bliskiej odległości. Zostaną umieszczone znaki / oznaczenia dla uczestników oczekujących na jedzenie. Zachowaj
fizyczny dystans.
- Przy jednym (1) stole z dwoma (2) ławkami będzie dozwolona obecność max. 6
osób. Na ławkach zostaną umieszczone znaki.
- Wyżywienie: śniadanie, pakiet obiadowy i kolacja zostaną umieszczone w
oddzielnych pojemnikach menu z pokrywkami (assiette) i rozdane uczestnikom.
- Zostaną zamontowane przezroczyste ściany ochronne w przyczepie kateringowej.
- Personel cateringowy będzie nosił ochronę twarzy i jednorazowe rękawiczki.
- Dostępne będą środki dezynfekujące / środki odkażające do rąk.
13) WC, prysznice
- Zostanie umieszczonych więcej toalet i zlewów z mydłem do mycia rąk i środkiem odkażającym do rąk.
- Środki dezynfekujące / środki odkażające do rąk będą również dostępne w
kabinie prysznicowej.
- Należy zachować fizyczną odległość 1,5 m.
14) Ceremonia wręczenia nagród
W tym roku odbędzie się specjalna procedura mety i wręczenia nagród, która
nastąpi bezpośrednio po mecie ostatniego etapu rajdu. Specjalne nagrody dla
finiszerów oraz kącik fotograficzny zostaną przygotowane na mecie. RBI Sport
nie ma prawa organizować typowej dużej imprezy jak to miało miejsce do tej
pory w obozie rajdu Breslau, ze względu na ograniczenia Covid-19 i wytyczne
dotyczące unikania przeludnienia w jednym miejscu.
Nawet w obecnych trudnych okolicznościach zrobimy wszystko, aby emocje
związane z ukończeniem i wygraną legendarnego Rajdu Breslau zostały zapewnione.
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