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Tájékoztató az újraindulásról 
 

Tisztelt Tagjaink! Kedves Szülők/Gondviselők! Kedves Sportoló gyerekek!  
 

A BSC 1995 2020. március 16-án hozott döntése értelmében a létesítményt bezártuk. 

Tettük mindezt annak érdekében, hogy a vírus elleni védekezést segítsük és az előírásoknak, 

kormányzati döntéseknek megfeleljünk, megvédjük a BSC 1995 közösségét. 

A Kormány felhatalmazása, melynek értelmében engedélyezett az edzések megtartása, 

azonban nem jelenti azt, hogy egyik pillanatról a másikra visszaállhat a megszokott, 

koronavírus járvány előtti rend. 

Az elmúlt időszakban folyamatosan, heti rendszerességgel vizsgáltuk, hogy mikor nyithatjuk 

ki újra kapuinkat és ehhez milyen egészségügyi protokollt kell felállítanunk. Örömmel 

tájékoztatom Önöket, hogy 2020. május 11-től visszatér az élet a Budakalász Omszk Park 

1 kültéri kézilabda pályánkra . 

Az újrakezdésnél a fokozatosság elvét követjük. A napokban összeállt az a rendszer melynek 

mentén biztonságosnak ítéljük az edzések elkezdését.  

Kérek mindenkit, hogy a következő oldalon lévő állapotfelmérő kérdőívet, aláírva hozza az 

első edzésre. Ennek elmaradása esetén, az edzésen való részvételt nem tudjuk 

engedélyezni. 

Szeretném jelezni, hogy aki a jelenlegi vírushelyzetben a gyermeke számára veszélyesnek 

ítéli meg az edzésre járást és ezért nem jön, azt semmilyen hátrány nem érheti. Tehát az 

edzéseken való részvétel önkéntes. 

 

Alább a biztonsági intézkedések: 

1. az edzésekre való eljutást nem szabályozzuk, azonban fokozottan kérünk mindenkit aki 

BKV-val jár az megfelelő védőfelszerelésben (maszk, gumikesztyű, kézfertőtlenítő gél) a 

távolságtartás jegyében tegye azt, akinek esetlegesen nehézkes a maszk beszerzése annak 

segítünk de kérjük, hogy ha a szülők tehetik akkor autóval hozzák-vigyék a gyermeket; 

2. belépés a létesítmény területére a Auchan felőli oldalon a kapunál lesz lehetséges, a 

létesítmény területére már csak a sportoló gyermekek léphetnek be; 

3. kérjük, hogy az edzés kezdés előtt 5 perccel érkezzenek a gyermekek, előbbi belépés a 

létesítmény területére nem lehetséges; 

4. kérjük, hogy edzésszerelésben érkezzenek a gyermekek és minden nap legyen a 

szerelésük kimosva; 

 az bejárati kapunál az első alkalommal történő érkezéskor az aláírt állapotfelmérő kérdőív 

leadása az edzők részére és minden érkezéskor egy pisztolyos hőmérővel történő mérés 

következik; 

 a megfelelő hőmérséklet esetén, az edző engedélyezi a sportoló edzés látogatását, aza 

részt vehet az edzésen. 

 öltözőhasználat nem lehetséges; 

 az edzések kis csoportokban történnek, kontakt nélkül, az utánpótlás szakmai stábja ennek 

megfelelő edzéseket talált ki a gyermekek számára; 

5. óránként vannak a kis csoportok beosztva így a szülők azzal tudnak számolni, hogy 

minden edzés pontosan egy órát vesz igénybe; 

 az edzés végeztével a létesítményt el kell hagyni azaaz azonnali elhagyása a 

létesítménynek a kérés; 

6. olyan gyermek/sportoló esetén aki 65 év feletti szülővel/gondviselővel esetleg nagyszülővel 

együtt él kérjük az edzések látogatásának mellőzését. 

Kérek mindenkit, hogy fokozattan tartsa be az intézkedéseinket melynek egyetlen oka, hogy 

megvédjük a közösségünket a megfertőződésektől. 
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BSC 1995 sportoló állapotfelmérő kérdőív 
 

 

Sportoló neve: 
 
Kiskorú esetén, szülő/gondviselő neve: 
Elérhetősége: 
Tel: 
E mail: 
 

Korosztály: 
 
Első edzésre érkezés napja: 
 
Az elmúlt egy hónapban a sportolónak volt bármikor lázas megbetegedése? Észlelte a 
következő panaszok közül bármelyiket magán? (nehéz légzés, hidegrázás, köhögés, fejfájás, 
gyengeség) 
 

Igen 
Nem 

 
Az elmúlt időszakban a családban vagy a sportoló közvetlen környezetében volt bármikor 
lázas megbetegedés? Esetleg a fenti tünetek bármelyike? 
 

Igen 
Nem 

 
Rendelkezem Covid-19 teszt eredménnyel? 
 

Igen 
Nem 

 
Ha igen, akkor annak eredményét tájékoztatásul kérjük beírni: 
Hozzájárulok, hogy gyermekem minden edzésen átessen az egészségügyi protokollon? 
 

Igen 
Nem 

 
A fenti tájékoztatót elolvastam és annak betartásáról gondoskodom! 
 

Igen 
Nem 

 
Amennyiben a tünetek bármelyikét a magán vagy közvetlen környezetén észleli, 
haladéktalanul tájékoztatja az edzőjét és az edzéslátogatást felfüggeszti! 
 

Igen 
Nem 

  
 
 
Kelt:     Sportoló aláírása:  
  

 
 

Kiskorú esetén Szülő/Gondviselő aláírása: 
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Adatkezelési hozzájárulás 
 
 
Jelen nyilatkozatom útján kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Budakalászi Sport Club 

(2011 Budakalász Szentendrei ut 1-3) (a továbbiakban: BSC 1995), mint adatkezelő 

személyes adataimat, egészségügyi állapotomat megismerje, és azokat kezelje. 

Hozzájárulok és tudomásul veszem, hogy az MKSZ a megadott személyes és különleges 

adataimat a sportról szóló 2004. évi I. törvényben, és az MKSZ szabályzataiban 

meghatározott jogszerű keretek között, az ott meghatározott feladatainak ellátása céljából 

megismerje és kezelje. 

 

Kijelentem, hogy az BSC 1995 Adatkezelési Szabályzatát megismertem és megértettem, 

továbbá annak alkalmazását jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésre elismerem. 

 

Jelen hozzájárulásom önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű kinyilvánítása 

annak, hogy az BSC 1995 által fentiek szerint végzett adatkezeléshez hozzájárulásomat 

megadom. 

 

Tisztában vagyok azzal, hogy jogom van az adatkezelőtől kérni a személyes adataimhoz 

történő hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, azok kezelésének korlátozását és tiltakozni 

az ilyen adatok kezelése ellen. Jogom van a hozzájárulás visszavonására, ez azonban nem 

érinti a korábbi hozzájárulás alapján a visszavonásig végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Lehetőségem van jogaim megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani. 

 

 

 
 
 
Kelt: …………. 2020. év.……… hó ……… nap 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………   …………………………………………  
 
Törvényes képviselő(k) aláírása     Sportoló aláírása 
(18 év alatti sportoló esetén) 
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