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Zarządzenie nr …../2020 
z dnia 29 lipca 2020 r. 

 
Dyrektora Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice  

w sprawie wprowadzenia w życie Planu zabezpieczenia mityngów 
wyścigowych na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych - Partynice  

 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Wrocławskiego Toru 
Wyścigów Konnych – Partynice zatwierdzonego przez Prezydenta Wrocławia  
w dniu 27 grudnia 2019 r. zarządzam co następuje: 

§ 1 

Wprowadzam do realizacji Plan zabezpieczenia mityngów wyścigowych na 
Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice.  
 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom działów. 

§ 3 

Nadzór  nad przestrzeganiem wprowadzonych zasad sprawuje Dyrektor WTWK – 
Partynice. 

§ 4  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2020 roku. 

§5 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenie traci moc Zarządzenie 
nr15/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku Dyrektora Wrocławskiego Toru Wyścigów 
Konnych – Partynice w sprawie wprowadzenia w życie Planu zabezpieczenia 
mityngów wyścigowych bez udziału  publiczności na Wrocławskim Torze Wyścigów 
Konnych – Partynice. 
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PLAN ZABEZPIECZENIA MITYNGÓW WYŚCIGOWYCH   
NA WROCŁAWSKIM TORZE WYŚCIGÓW KONNYCH – PARTYNICE WE WROCŁAWIU 

 
 
Ilekroć w Planie mowa jest o: 

1. Organizatorze – należy przez to rozumieć Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – 
Partynice (WTWK-Partynice) z siedzibą przy ul. Zwycięskiej 2 we Wrocławiu 
reprezentowany przez Dyrektora lub upoważnionego przez niego pracownika. 

2. Terenie WTWK-Partynice – należy przez to rozumieć cały teren Wrocławskiego Toru 
Wyścigów Konnych – Partynice wyznaczony do organizacji mityngów wyścigowych 
położony przy ul. Zwycięskiej 2 we Wrocławiu. 

3. Obsłudze mityngu – należy przez to rozumieć następujący personel: komisja 
techniczna, sędziowie techniczni, lekarze weterynarii, zabezpieczenie medyczne, 
komentatorzy, pracownicy Organizatora, obsługa transmisji TV, obsługa do 
doprowadzania koni do gonitw (stały personel). 

4. Obsłudze toru wyścigowego – należy przez to rozumieć następujący personel: 
obsługa maszyny startowej, obsługa ciągnika. 

5. Służbie ochrony – należy przez to rozumieć pracowników firmy ochroniarskiej, z którą 
WTWK-Partynice zawarł umowę na świadczenie usług ochrony. 

6. Torze wyścigowym – należy przez to rozumieć tory trawiaste oraz tor treningowy 
znajdujące się na terenie WTWK-Partynice. 

7. Uczestniku mityngu – należy przez to rozumieć osobę niezbędną do 
przeprowadzenia mityngu wyścigowego zgodnie z § 2. 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 mityngi wyścigowe na terenie 
WTWK-Partynice od dnia 5.08.2020 do odwołania odbywać się będą z publicznością 
w liczbie nie przekraczającej 999 osób za wyjątkiem dni wyścigowych posiadających 
status imprezy masowej. Powyższy limit nie dotyczy osób, których udział jest 
konieczny do przeprowadzenia mityngu. 

2. Niniejszy Plan określa zasady organizacji mityngu wyścigowego z uwzględnieniem 
zaostrzonych środków ostrożności. 

3. Celem Planu jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom mityngu oraz 
publiczności. 

4. Każdy Widz oraz Uczestnik mityngu zobowiązany jest zapoznać się z treścią 
niniejszego Planu. Brak znajomości zapisów Planu nie zwalnia z obowiązku 
stosowania się do jego treści. 

5. Uczestnicy oraz publiczność mityngu (z wyłączeniem pracowników Organizatora) 
biorą w nim udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 

6. Wszyscy Uczestnicy oraz publiczność mityngu są świadomi zagrożeń wynikających  
z epidemii COVID-19. 

7. Uczestnik mityngu, który nie będzie poddawał się poleceniom służb Organizatora, nie 
zostanie wpuszczony na teren strefy mityngu wyścigowego. 

8. Widzowie oraz Uczestnicy mityngu zobowiązani są do przestrzegania zasad 
współżycia społecznego i zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem 
prawnym oraz postanowieniami niniejszego Planu i innych regulacji obowiązujących 
na terenie WTWK-Partynice. 
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9. Osoba, której zachowanie stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa 
pozostałych Uczestników mityngu, zostanie niezwłocznie usunięta z terenu strefy 
mityngu wyścigowego. 

 
§ 2 

Uczestnik mityngu 
 

1. Uczestnikami mityngu są osoby, których obecność w strefie wyścigowej jest niezbędna 
do przeprowadzenia mitingu wyścigowego: 
a) Trener konia biorącego udział w gonitwie; 
b) Jeździec lub powożący biorący udział w gonitwie; 
c) Obsługa stajenna do doprowadzenia konia do gonitwy (padok i bieżnia); 
d) Komisja techniczna i sędziowie techniczni; 
e) Lekarze weterynarii; 
f) Personel zabezpieczenia medycznego; 
g) Komentatorzy; 
h) Obsługa toru (maszyna startowa, obsługa ciągnika, taśma); 
i) Kowal; 
j) Wyznaczeni pracownicy Organizatora; 
k) Wyznaczeni pracownicy PKWK; 
l) Pracownicy telewizji (realizacja audio-wideo mitingu wyścigowego); 
m) Przedstawiciele mediów; 
n) Służba ochrony; 
o) Właściciele koni wyścigowych biorących udział w gonitwie. 

2. Każdorazowo przed mityngiem wyścigowym Organizator sporządzi imienną listę 
Uczestników mityngu, na podstawie której odbędzie się weryfikacja osób 
uprawnionych do wejścia na teren strefy mityngu wyścigowego.  

3. Na teren strefy mityngu wyścigowego będą miały prawo wstępu wyłącznie osoby 
umieszczone na liście oraz publiczność na zasadach określonych w § 5. 

 
§ 3 

Strefa mityngu wyścigowego 
 

I. Ze względów bezpieczeństwa w obrębie Terenu WTWK-Partynice wyznaczonym do 
organizacji mityngów wyścigowych funkcjonują następujące strefy: 

 
a) Obszar padoku - dostęp wyłącznie dla osób uprawnionych zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r.  
w sprawie regulaminu wyścigów konnych.  

b) Obszar jeźdźca – dżokejka i waga znajdują się w wyodrębnionym obszarze  
z dostępem wyłącznie dla trenerów oraz jeźdźców biorących udział w gonitwie; 

c) Obszar biura – dostęp wyłącznie dla pracowników Organizatora;  
d) Obszar weterynarii - dostęp wyłącznie dla personelu obsługi weterynaryjnej; 
e) Obszar komentatora - dostęp wyłącznie dla komentatorów wyścigowych; 
f) Obszar komisji technicznej – piętro budynku sędziówki, dostęp wyłącznie dla 

członków komisji technicznej; 
g) Obszar publiczności – trybuna główna i boczna, wygrodzony teren zielony, 

obszar wokół padoku prezentacyjnego. 
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h) Obszar toru wyścigowego - dostęp wyłącznie dla osób uprawnionych, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r.  
w sprawie wyścigów konnych: 
- jeźdźców, 
- komisji technicznej i sędziów (jeśli zajdzie potrzeba), 
- personelu obsługi weterynaryjnej (jeśli zajdzie potrzeba), 
- personelu obsługi medycznej, 
- obsługi toru (maszyna startowa, obsługa ciągnika), 
- pracowników Organizatora. 

II. Do wszystkich stref mają dostęp wyznaczeni pracownicy Organizatora oraz, jeśli zajdzie 
potrzeba, personel obsługi medycznej.    

§ 4 
Procedura wejścia Uczestników mityngu do strefy mityngu wyścigowego 

 
1. Wszyscy Uczestnicy mityngu wchodzą wejściem przy Punkcie Kontroli Medycznej. 
2. W Punkcie Kontroli Medycznej służba ochrony oraz personel medyczny sprawdza  

i weryfikuje Uczestników mityngu według listy przygotowanej przez Organizatora na 
dany dzień wyścigowy.  

3. W trakcie kontroli służba ochrony oraz personel medyczny uprawnieni są do: 
a) Żądania okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość; 
b) Rozpytania Uczestnika na temat samopoczucia; 
c) Żądania opuszczenia pojazdu; 
d) Kontroli bagażu. 

4. W przypadku, gdy Uczestnik mityngu uskarża się na stan zdrowia, służba ochrony nie 
wpuszcza go na teren i jednocześnie informuje o takim przypadku personel medyczny. 

5. Personel medyczny dokonuje pomiaru temperatury: 
a) Pomiar temperatury jest procedurą obowiązkową, opartą na anonimowości; 
b) Jeśli pomiar wykaże temperaturę równą lub wyższą od 37,6°C, eliminuje to osobę 

z wejścia do strefy mityngu wyścigowego; 
c) Odmowa poddania się badaniu temperatury skutkuje brakiem możliwości wejścia 

do strefy mityngu wyścigowego. 

§ 5 
 

Procedura wejścia publiczności  
 

1. Wejście na teren mityngu wyścigowego jest bezpłatne, jednakże jest możliwe 
jedynie po uprzednim zarejestrowaniu się za pośrednictwem strony internetowej 
Organizatora i okazaniu otrzymanej wejściówki. Uprawnienia do wejścia na teren 
mityngu dla widzów weryfikuje służba ochrony. 

2. Osoby niezarejestrowane mogą uzyskać zgodę na wejście na teren mityngu tylko 
pod warunkiem, że dopuszczalny limit publiczności nie został przekroczony oraz 
pod warunkiem podania numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail. 
Liczebność widowni na bieżąco monitoruje służba ochrony za pomocą manualnych 
liczników osób. 

3. Dane osobowe (adres e – mail, nr telefonu) zbierane są od publiczności w procesie 
rejestracji oraz w ramach procedury opisanej w pkt. 2. wyłącznie w celu uzyskania 
możliwości przekazania ich do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we 
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Wrocławiu w przypadku potencjalnego stwierdzenia lub podejrzenia zachorowania 
na Covid - 19 któregokolwiek z widzów lub uczestników mityngu. Wszystkie 
zebrane dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej w terminie 30 dni od daty 
mityngu wyścigowego. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

4. Każdy z widzów, którego zachowanie stanowić będzie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa pozostałych Uczestników mityngu, zostanie niezwłocznie usunięty 
ze strefy mityngu wyścigowego. 

5. Publiczność przebywająca w pomieszczeniach zamkniętych zobowiązana jest do 
zakrywania ust i nosa za pomocą maseczek, przyłbic lub odzieży, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. Na przestrzeni otwartej obowiązuje nakaz 
zachowania  co najmniej 1,5 metrowego dystansu społecznego lub zakrywania ust 
i nosa. 

 
§ 6 

Bezpieczeństwo w strefie mityngu wyścigowego 
 

1. Każdy Uczestnik mitingu zobowiązany jest do: 
a) Noszenia maseczki zakrywającej usta i nos lub zachowania min. 1,5 m odstępu od 

innych uczestników mityngu i publiczności; 
b) Systematycznego odkażania rąk w punktach dezynfekcji rozlokowanych m.in.:  

w toaletach, głównych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach komisji 
technicznej, sędziów technicznych, personelu weterynaryjnego, studia TV, 
pomieszczeniach dla jeźdźców, budynku biura, ochrony obiektu.  

2. Wszystkie pomieszczenia użytkowane podczas mityngu wyścigowego będą 
dezynfekowane lub ozonowane według potrzeb po każdym mityngu wyścigowym. 

3. Jeśli Uczestnik mityngu wyścigowego zaobserwuje u siebie takie objawy, jak gorączka 
oraz jeden z objawów: kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie, 
powinien niezwłocznie: 

a) Udać się do Punktu Kontroli Medycznej. 
b) Powiadomić telefonicznie o tym fakcie Organizatora pod nr (71) 339 83 64 
c) Skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we 

Wrocławiu: tel. 603-720-579, (71) 329-58-43 lub całodobową infolinią NFZ 800-
190-590. 

d) Zastosować się do zaleceń Inspekcji Sanitarnej. 

 
§ 7 

Odpowiedzialność Uczestnika mityngu 
 

1. Uczestnik mityngu, którego zachowanie stanowić będzie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa pozostałych Uczestników mityngu, zostanie niezwłocznie usunięty ze 
strefy mityngu wyścigowego. 

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków i szkód powstałych na 
Terenie WTWK-Partynice oraz za rzeczy pozostawione przez Uczestników mityngu.  

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy Plan w formie Instrukcji będzie umieszczony przez Organizatora  
w widocznym miejscu przy każdym wejściu na Teren mityngu.  
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2. Plan będzie modyfikowany w zależności od wprowadzenia nowych rozporządzeń 
Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

3. Uczestnicy mityngu oraz publiczność zobowiązani są do zachowania czystości  
i porządku, a także stosowania się do postanowień niniejszego Planu oraz poleceń 
służby ochrony i pracowników Organizatora. 

4. O wszelkich niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na Terenie WTWK-
Partynice należy bezzwłocznie poinformować Organizatora lub Służbę ochrony. 

5. O pozostałych sprawach nieujętych w niniejszym Planie decyduje Organizator. 
 


