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Komunikat organizacyjny 
1.  Zalecenia odnośnie spotkań w obiekcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w 

związku  z  trwającym  stanem epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:  

a. Uczestnicy spotkań w  Urzędzie zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form 
zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym,  
 

b. Uczestnik zobowiązany jest podać organizatorowi w formie elektronicznej niezbędnych danych 
osobowych i kontaktowych wszystkich uczestników wydarzenia / spotkania, za ich zgodą, na wypadek 
stwierdzenia u któregoś́ z uczestników lub pracowników wydarzenia / spotkania zakażenia 
koronawirusem, 
 

c. Obowiązuje limit  uczestników na Sali (49)  , 
 

d. zaleca się, aby w wydarzeniach / spotkaniach nie brały udziału osoby powyżej 70 roku życia i 
posiadające choroby przewlekłe, 

 

e. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu spotkania uczestnik nie powinien na nie 
przychodzić, powinien pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora 
Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją 
sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić 
pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach. 

2. Zalecenia organizacyjne OZTS: 
a. Każdy z uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Opolskiego Związku Tenisa Stołowego 

do dnia 14.07.2020 r. przesyła w formie elektronicznej oświadczenie (załącznik nr ZWZD). 
b. Każdy z uczestników przed wejściem do Sali, będzie poddany pomiarowi temperatury oraz zobowiązany jest 

do dezynfekcji rąk. 
c. Delegaci wraz z mandatem do głosowania otrzymają maseczkę oraz rękawiczki gumowe. 
d. Goście, Członkowie Zarządu, Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Członkowie Honorowi otrzymają maseczki 

oraz rękawiczki. 
e. Każdy z uczestników będzie rozlokowany zgodnie z zachowaniem 2 metrowej odległości (uniemożliwiający 

samodzielny wybór. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Opolskiego Związku Tenisa Stołowego, jest spotkaniem 
zamkniętym ze względu, na ograniczoną ilość miejsc.  

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z uchwałą nr 98/2020 Zarządu Opolskiego Związku Tenisa Stołowego z 

dnia 28.05.2020 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Opolskiego 

Związku Tenisa Stołowego, obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Opolskiego Związku 

Tenisa Stołowego odbędą się w dniu 17.07.2020 roku o godz.16.30 (pierwszy termin) godz. 17.00 (drugi 

termin) w Sali „Orła Białego” ul. Piastowska 14 w Opolu. 
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