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Data/Date: 01.06.2021  Czas/Time: 12:00 

Temat/Subject: Informacja Dyrektora Zawodów Nr 1 / CoC Communication No. 1 Dok. Nr/Doc. No.: 3.1 

Od/From: Dyrektora Zawodów / The Clerk of the Course Stron/Pages: 2 

Do/To: Wszystkich Zawodników – Członków Załóg / 

 All Competitors – Crew Members Zał./Att.: - 

  

 

AKREDYTACJA COVID-19 

 

Organizator ORLEN 77. Rajdu Polski zobowiązany jest w pełni stosować się do regulacji dotyczących COVID-19 

opracowanych i opublikowanych przez FIA. To samo dotyczy wszystkich podmiotów  jakie planują wziąć udział 

w zawodach, niezależnie od  tego w jakiej roli przybędą na rajd. Opublikowane na stronie internetowej rajdu w 

zakładce COVID-19 informacje i instrukcje dotyczą między innymi:  zawodników, zespołów rajdowych, członków 

załóg, dostawców towarów i usług, dziennikarzy, sędziów, personelu organizatora oraz osób oficjalnych. Każdy kto 

planuje przebywać na terenie zawodów  musi wcześniej  wykonać  opisane poniżej czynności i otrzymać  akredytację 

COVID-19. 

 

Do dnia 12.06.2021 należy pobrać, wypełnić oraz odesłać na adres covid@rallypoland.pl poniżej wymienione 

dokumenty: 

 

 Lista osób związanych z danym podmiotem (FIA-ERC event attendee list): https://bit.ly/3fCbSGv 

 

 Zobowiązanie podmiotu do przestrzegania zasad (Stakeholder commitment): https://bit.ly/34zS5kM 

 

 Zobowiązanie osoby fizycznej do przestrzegania zasad (Attendee commitment): https://bit.ly/3vF76h8 

 

Pierwsze dwa dokumenty wypełnia podmiot, który planuje przebywać na terenie zawodów i w imieniu którego 

przyjadą na zawody osoby fizyczne. Przykładowo – podmiotem takim jest redakcja gazety (wypełnia w/w dwa 

pierwsze dokumenty), fotograf pracujący dla tej redakcji wypełnia trzeci z wymienionych powyżej dokumentów. Jeśli 

fotograf prowadzi indywidualną działalność gospodarczą to zobowiązany jest wypełnić wszystkie trzy w/w 

dokumenty. 

 

Listę w pliku .xlsx należy uzupełnić danymi wszystkich osób mających zamiar uczestniczyć w zawodach w ramach 

danego podmiotu. 

 

Dodatkowo, osoby wnioskujące o dostęp do HDZ - Strefy Wysokiego Zagęszczenia (Rally HQ w tym np. Biuro Rajdu) 

zobowiązane są przed przyjazdem na rajd do przesłania na adres covid@rallypoland.pl  aktualnego wyniku testu PCR. 

Po przybyciu na zawody należy w pierwszej kolejności dokonać akredytacji Covid-19 okazując negatywny wynik testu 

wykonanego maksymalnie 96 godzin wcześniej. 

 

Akredytowane osoby otrzymają specjalne opaski uprawniające do przebywania na terenie zawodów. 

 

 

Osoby, które nie otrzymają akredytacji COVID-19 i nie będą posiadać opasek nie zostaną wpuszczone na teren 

zawodów oraz nie będą miały możliwości startu w zawodach. 

 

https://bit.ly/3fCbSGv
https://bit.ly/34zS5kM
https://bit.ly/3vF76h8
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COVID-19 ACCREDITATION 

 

The organizer of the ORLEN 77th Rally Poland is obliged to fully comply with the regulations on COVID-19 prepared 

and published by the FIA. The same applies to all Stakeholders that plan to take part in the competition, regardless of 

the role in which they will come to the rally. The information and instructions published on the rally website in the 

COVID-19 tab concern, among others: competitors, rally teams, crew members, suppliers of goods and services, 

journalists, judges, organizer's staff and officials. Anyone who plans to visit the Venue must first perform the activities 

described below and receive COVID-19 accreditation. 

 

By 12.06.2021, the following documents should be downloaded, filled in and sent to the address 

covid@rallypoland.pl: 

 

 List of persons associated with the Stakeholder (FIA-ERC event attendee list): https://bit.ly/3fCbSGv 

 

 The Stakeholder commitment to the following principles (Stakeholder commitment): https://bit.ly/34zS5kM 

 

 The commitment of an individual to comply with the principles of (Attendee commitment): 

https://bit.ly/3vF76h8 

 

The first two documents need to be completed by the Stakeholder that plans to visit the Venue. For example - such 

Stakeholder is the editorial office of a newspaper (fills in the above two documents), a photographer working for this 

editorial office fills in the third document mentioned above. If the photographer runs his own business, he is obliged 

to complete all three of the above-mentioned documents. 

 

The list in the .xlsx file should be completed with the data of all persons intending to participate in the competition 

within the given Stakeholder. 

 

Additionally, persons applying for access to HDZ - High Density Zone (Rally HQ, including eg Rally Office) are obliged 

to send the current PCR test result to covid@rallypoland.pl before coming to the rally. Upon arrival at the competition, 

the first thing to do is to accredit at the Covid-19 desk by showing a negative test result up to 96 hours earlier. 

 

Accredited persons will receive special wristbands entitling them to stay in the competition area. 

 

 

Stakeholder and people who do not receive the COVID-19 accreditation (and will not have wristbands) will not be 

allowed to enter the competition area and will not be able to take part in the competition. 

 

 

 

 

 Dyrektor ORLEN 77. Rajdu Polski 

 CoC of a ORLEN 77th Rally Poland 
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