
 

A koronavírus terjedését lassító intézkedések a verseny alatt:  

 

1. A verseny minden résztvevője köteles az alábbi pontokat megismernie, elfogadnia és 

betartania a versenyhelyszínen. A Rendező egyéb rendelkezéseket is bevezethet a 

verseny ideje alatt. A verseny minden részvevője (kivéve a Rendező dolgozóit) 

önkéntesen és saját felelőségre vesz részt. A rendező nem vállal felelőséget a 

koronavírussal történő megfertőzésért.  

2. Minden magyar hatályos intézkedést be kell tartani a versenyhelyszínen. 

3. A versenyre történő belépés 6 éves kor felett kizárólag oltási igazolással, COVID-19 

betegségből való felépülés igazolásával, vagy 72 órán belüli negatív PCR teszttel 

lehetséges. Amennyiben valaki ezekkel nem rendelkezik, annak a belépéskor a szervező 

gyorstesztet csináltat, ezeket az adatokat regisztráljuk. 

4. Érkezésok minden résztvevőnek ki kell tölteni egy egészségügyi nyilatkozatot.  

5. Érkezéssel kapcsolatos információk: 

Érkezés kizárólag a rendező által kijelölt kapukon.  

A verseny és a Lovasterápiás Központ területére csak hőmérséklet mérés, regisztráció és 

egészségügyi nyilatkozat kitöltése után lehet belépni. (versenyzők, edzők, családtagok, 

kísérők, állatorvosok, szolgáltatók, sofőrök, vendégek, stb.) 

Csak olyan személy léphet be a területre, akinek a hőmérséklete nem magasabb, mint 

37,5 fok. A belépéskor mindenki kap egy karszalagot, amely igazolja, hogy átesett az 

egészségügyi szűrésen. Érkezéskor a verseny résztvevői kapnak egy további karszalagot 

is, melynek színe jelzi, hogy a versenyen mely területekre léphetnek be. 

6. A rendezvény résztvevőinek saját maszkot kell hozni, mely eltakarja az orrot és a szájat, 

1,5 méteres távolságot tartani minden esetben, amikor ez lehetséges, és gyakran kezet 

fertőtleníteni.  

7. A mosdókat, kézmosó helységek napközben többször tisztítva és fertőtlenítve lesznek. 

A takarítási alkalmak listája az ajtókra függesztve láhatók majd. 

8. A rendezvények ideje alatt Hajdú Márta (tel: + 36 70 944 6032) a felelős személy azért, 

hogy a járványügyi helyzettel kapcsolatos szabályok és előírások betartását ellenőrizze.  

9. Minden versennyel kapcsolatos információt és tájékoztatót igyekszünk elektronikus 

úton eljuttatni a résztvevőknek. Lásd: MLTSZ facebook oldala és honlapja: https://hu-

hu.facebook.com/Lovasterapia/ és www.lovasterapia.hu  

  

http://www.lovasterapia.hu/

