
Wersja polskojęzyczna 

 
ZASADY SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE TORU POZNAŃ 

 

Automobilklub Wielkopolski, jako administrator obiektu sportów motorowych – Tor Poznań, 

zobowiązuje osoby korzystające z obiektu, do przestrzegania aktualnych uregulowań prawnych, 

ustanowionych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 

określonych w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. 

Nieprzestrzeganie ww. ograniczeń, nakazów i zakazów skutkować będzie koniecznością 

natychmiastowego opuszczenia obiektu. 

 

Ze względów bezpieczeństwa przypominamy m. in. o konieczności: 

1. częstego mycia lub dezynfekcji rąk; 

2. dezynfekcji sprzętu sportowego, używanego w trakcie obecności na terenie obiektu; 

3. utrzymywania min. 1,5 metra dystansu od innych osób przebywających w tym samym czasie  

na terenie obiektu. W sytuacji, gdy zachowanie dystansu nie jest możliwe lub przebywamy  

w pomieszczeniu zamkniętym należy zasłonić ust i nosa maseczką ochronną; 

4. utrzymywania czystości i porządku w miejscu lokacji, w tym m.in. o umieszczaniu odpadów 

komunalnych w wyznaczonych pojemnikach (w przypadku pozostawienia odpadów poza 

wyznaczonymi pojemnikami, uczestnik zostanie obciążony kosztami ich utylizacji  

i porządkowania terenu). 

 

Automobilklub Wielkopolski za pośrednictwem swoich pracowników lub ochrony obiektu, może  

w dowolnym momencie dokonywać bezdotykowego pomiaru temperatury ciała, któremu uczestnik ma 

obowiązek poddać się, pod rygorem wykluczenia z udziału w wydarzeniu. 

W przypadku odmowy poddania się ww. badaniu lub odnotowania temperatury powyżej 38°C, uczestnik 

zobowiązany będzie do natychmiastowego opuszczenia obiektu, a wniesione opłaty nie zostaną 

zwrócone. 

 

Automobilklub Wielkopolski każdorazowo będzie monitorował liczbę osób przebywających na terenie 

obiektu w odniesieniu do obowiązujących przepisów. 

 

Wjazd na teren obiektu następuję w wyznaczonych przez organizatora wydarzenia godzinach i dotyczy 

wyłącznie osób, które wcześniej zadeklarowały udział (zawodników, mechaników, opiekunów), etc. 

Wjazd na teren obiektu poza wyznaczonymi przez organizatora godzinami nie jest możliwy. 

 

Osoby wykazujące objawy typowe dla zarażenia koronawirusem lub podejrzewające u siebie objawy 

COVID-19, tj. np. temperatura ciała powyżej 38˚C, trudności w oddychaniu (kaszel, duszności, katar), 

bóle mięśniowe, zaburzenia snu, zaburzenia węchu i smaku, zobowiązane są do pozostania w domu,  

w celu ochrony innych przed potencjalnym zarażeniem.  

 

 

Pamiętaj zdrowie i życie jest najważniejsze !!! 
 

 

 

 

 

Poznań, maj 2021 r. 



Wersja anglojęzyczna 

 

SANITARY RULES APPLICABLE ON THE PREMISES OF POZNAŃ CIRCUIT 
 

Automobilklub Wielkopolski, as administrator of the motor sports facility - Poznań Racetrack, obliges the persons 

using the facility to observe current legal regulations, established restrictions, orders and bans due to epidemic 

situation, specified by the regulation of the Council of Ministers. 

Failure to observe the aforementioned restrictions, orders and bans will result in the necessity to leave the facility 

immediately. 

 

For safety reasons, we remind you to: 

1. frequent washing or disinfection of hands; 

2. disinfect sports equipment used while on the premises of the facility; 

3. maintain a min. 3. maintain a minimum distance of 1.5 meters from other persons present at the same 

time on the premises of the facility. When maintaining the distance is not possible or when in an enclosed 

room in an enclosed room you should cover your mouth and nose with a protective mask; 

4. maintaining cleanliness and order at the site, including, among others, placing household waste in 

designated containers (if waste is left outside the designated containers, the participant will be charged 

for its disposal and cleaning the area). 

 

Automobilklub Wielkopolski, through its employees or site security, may at any time, perform non-contact body 

temperature measurement, which the participant is obliged to undergo, under pain of exclusion from the event. 

In case of refusal to undergo the above mentioned examination or if the temperature exceeds 38°C, the participant 

will be obliged to immediately leave the venue, and any paid fees will not be returned. 

 

Automobilklub Wielkopolski shall each time monitor the number of persons present on the premises of the 

facility in relation to the applicable regulations. 

 

Entry to the premises of the facility takes place at times designated by the organizer of the event and applies only 

to persons who have previously declared their participation (competitors, mechanics, carers), etc. Entry to the 

venue outside hours designated by the organizer is not possible. 

 

Persons showing symptoms typical for coronavirus infection or suspecting themselves of COVID-19 symptoms, 

i.e. body temperature above 38˚C, breathing difficulties (cough, shortness of breath, runny nose), muscle pains, 

sleep disorders, smell and taste disorders, are obliged to stay at home, to protect others from potential infection.  

 

 

Remember health and life comes first !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznań, May 2021. 


