
 

1 
 

Regulamin Zawodów 

Audi quattro Cup Polska 

28 sierpnia 2021 

Sobienie Królewskie Golf & Country Club  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizator Turnieju 

Organizatorem Turnieju jest Polski Związek Golfa z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 
65/79, 00-679 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 
pod numerem KRS: 117289.  

 

2. Turniej 

Turniej Audi quattro Cup Polska obędzie się w dniu 28 sierpnia 2021 roku na Polu Golfowym 
Sobienie Królewskie Golf & Country Club. 

 

3. Komitet Turnieju 

W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia Główny Turnieju oraz Przedstawiciel 
Pola.  

 

4. Uprawnieni do gry w turnieju 

W Turnieju mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy łącznie spełniają następujące 
warunki: 

a) Zawodnik musi być amatorem według definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules 
Limited. 

b) Zawodnik musi być zrzeszony w klubie członkowskim Polskiego Związku Golfa i musi posiadać 
kartę handicapową wydaną przez Polski Związek Golfa aktualną na dzień rejestracji do 
Turnieju, lub Zawodnik musi posiadać kartę handicapową, aktualną na dzień rejestracji do 
Turnieju, wydaną przez inną niż Polski Związek Golfa narodowy związek/federację golfa 
będącą członkiem Europejskiej Federacji Golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego 
oficjalnego potwierdzenia handicapu, 

c) Maksymalny handicap dla gracza wynosi 36,  

d) Maksymalny handicap dla drużyny wynosi 56, 

e) Maksymalna różnica handicapu między zawodnikami nie może przekraczać 20, 

f) Zawodnik w dniu rejestracji do Turnieju musi mieć ukończone 18 lat. 

 

5. Rejestracja do Turnieju 

Rejestracja na Turniej następuje drogą elektroniczną poprzez stronę internetową 
www.audiquattrocup.pl i wymaga podania danych wymaganych przez Organizatora oraz uiszczenia 
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opłaty turniejowej. Rejestracja na Turniej oznacza, że Uczestnik Turnieju zapoznał się z niniejszym 
regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 

 

6. Harmonogram Turnieju 

Harmonogram Turnieju dostępny jest na oficjalnej stronie Turnieju www.audiquattrocup.pl. 

 

7. Kwalifikacje 

W turnieju może wziąć udział maksymalnie 108 zawodników, w tym 42 zawodników  
zaproszonych imiennie przez sponsora Turnieju. O zakwalifikowaniu się do Turnieju decydować 
będzie kolejność zgłoszeń i uiszczenia opłaty wpisowej. Termin rejestracji do 31 lipca 2021 lub do 
wyczerpania miejsc. Lista zakwalifikowanych zawodników zostanie opublikowana 23 sierpnia 2021.  
Wszelkie spory związane z rejestracją i kwalifikacją do Turnieju rozstrzyga Organizator Turnieju, 
którego decyzje w tym zakresie są ostateczne i nie przysługuje od nich droga odwoławcza. 

 

8. Opłaty turniejowe 

Uczestnicy Turnieju zobowiązani są uiścić opłatę turniejową w wysokości: 

 150 zł – osoby z opłaconym prawem gry na polu golfowym Sobienie Królewskie G&CC, 

 300 zł – osoby bez opłaconego prawa gry na polu golfowym Sobienie Królewskie G&CC 

 Za zgłoszenie drużyny opłata wpisowa jest pomniejszona o 50 zł za każdą osobę, 

Opłata turniejowa obejmuje: udział w turnieju, catering – posiłki wraz z napojami oraz udział w 
ceremonii rozdania nagród. Opłaty turniejowe powinny być uiszczane na następujący rachunek 
bankowy. 

Nazwa rachunku:  Polski Związek Golfa 

  Al. Jerozolimskie 65/79 

  00-697 Warszawa 

Bank:         Pekao S.A. 

Nr rachunku:      IBAN - PL31 1240 1066 1111 0010 3000 0684 

      SWIFT - PKOPPLPW 

Opis wpłaty: „Imię i nazwisko” – opłata wpisowa za Audi quattro Cup Polska 

 

II. ZASADY GRY  

1. Reguły gry i przestrzeganie zasad etykiety golfowej 

Turniej rozgrywany jest zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited 
oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.  

Wszyscy Uczestnicy Turnieju oraz ich caddies są zobowiązani do przestrzegania zasad etykiety 
golfowej pod rygorem wykluczenia z turnieju. 

 

2. Format turnieju  

a) Turniej rozgrywany jest drużynowo, w której skład wchodzą dwie osoby i rozgrywana będzie 
w formacie Greensome Stableford Netto z HCP Gry.  
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b) Definicja formatu Greensome – Obaj gracze z drużyny wykonują tee shot. Wybierają lepszą 
piłkę i kolejne uderzenie wykonuje gracz, którego piłka nie została wybrana. Gra 
kontynuowana jest do zakończenia dołka jedną piłkę i uderzenia gracze wykonują na zmianę.  

c) Do wyznaczenia HCP Gry drużyny branych pod uwagę będzie 60 % HCP Gry osoby z niższym 
handicapem oraz 40 % HCP Gry osoby z wyższym handicapem.  

3. Tee 

 Kobiety – czerwone 

 Mężczyźni – żółte 

 

4. Start 

O godzinie 10.00 w domku klubowym będzie przeprowadzona odprawa przed startem oraz podane 

zostaną numery dołków, z których będą startować drużyny. Start nastąpi o godzinie 10:30 w 

formacie shotgun. Każdy z zawodników zobowiązany jest stawić się na odprawie turnieju. Godziny 

startu jak i odprawy mogą ulec zmianie. 

 

5. Nagrody i klasyfikacje 

a) W ramach klasyfikacji głównej Turnieju, nagrodzone zostaną drużyny, które uzyskają 
pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji Stableford Netto HCP gry. 

b) Podczas Turnieju rozegrane zostaną konkursy longest drive oraz closest-to-the-pin. Nagrody 
w tych konkurencjach są rozłączne od nagród w klasyfikacji głównej. 

c) Nagrodę Główną w Turnieju jest bezpośrednia kwalifikacja drużyny do turnieju finałowego –
Audi World Final. Nagrodę Główną otrzymują tylko i wyłącznie zwycięzcy turnieju. 

d) Nagrodę Główną w postaci uzyskania bezpośredniej kwalifikacji do turnieju finałowego Audi 
World Final każdy golfista lub golfistka może wywalczyć tylko raz w życiu.  

e) Sponsorem Nagród w Turniejach eliminacyjnych jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., z 
siedzibą w Poznaniu (61-037), przy ul. Krańcowej 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
pod nr KRS 0000327143 w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 
(dalej: „VGP”), który jest zobowiązany do przekazania Nagród dla zwycięzców turniejów. 
Sponsor przekazuje nagrody Organizatorowi, który zobowiązany jest do ich wydania 
Zwycięzcom. Organizator może dokonać zmian w zakresie Nagród jakie Uczestnicy turniejów 
mogą otrzymać za uzyskanie wyników w turniejach, i zadecydować, że przyznane zostaną 
inne Nagrody. 

f) Nagrodami w Turnieju są: 

Miejsce Nagroda 

Wartość 
nagrody 

rzeczowej 

Wartość 
dodatkowej 

nagrody 

Łączna 
wartość 
nagrody 

I miejsce  
torba na kije golfowe, parasol 
do wózka i butelka Audi Sport 

 
963,00 zł 

 
107,00 zł 

 
1070,00 zł 

II miejsce  

zestaw largen (ręcznik golfowy, 
pitchfork, marker, piłeczki), 
parasol do wózka i butelka Audi 
Sport 

 
 

495,00 zł 

 
 

55,00 zł 

 
 

550,00 zł 
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III miejsce  
zestaw small (piłeczki, 
pitchfork), parasol golfowy i 
butelka Audi Sport 

 
441,00 zł 

 
49,00 zł 

 
490,00 zł 

g) Dodatkowa nagroda wskazana w pkt. f nie zostanie wypłacona bezpośrednio zwycięzcom, 
lecz zostanie przekazana przez Sponsora - Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu na pokrycie należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród, 
ustalonego od łącznej wartości każdej nagrody na konto właściwego Urzędu Skarbowego 
tytułem zapłaty podatku dochodowego od nagród, na co Zwycięzcy wyrażają zgodę 
przystępując do turnieju. Zwycięzcy turniejów nie mają możliwości zamiany nagród na inną 
nagrodę, w tym w szczególności nie mają możliwości zamiany nagród na wypłatę pieniężnego 
ekwiwalentu wartości nagród. 

h) Zwycięzcy konkursów będą uprawnieni do otrzymania nagród zgodnie z tabelą zamieszczoną 
poniżej i o wartości tam wskazanej wraz z wartością dodatkowej nagrody, która nie zostanie 
wypłacona bezpośrednio zwycięzcom, lecz zostanie przekazana przez Sponsora - Volkswagen 
Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na pokrycie należnego 10% zryczałtowanego 
podatku dochodowego od nagród, ustalonego od łącznej wartości każdej nagrody na konto 
właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od nagród, na co 
Zwycięzcy wyrażają zgodę przystępując do turnieju. Zwycięzcy turniejów nie mają możliwości 
zamiany nagród na inną nagrodę, w tym w szczególności nie mają możliwości zamiany nagród 
na wypłatę pieniężnego ekwiwalentu wartości nagród. 

Konkurs Nagroda 
Wartość nagrody 

rzeczowej 

Wartość 
dodatkowej 

nagrody 

Łączna 
wartość 
nagrody 

Longest drive 
3 piłeczki i znacznik 
golfowy oraz butelka Audi 
Sport i ręcznik 

 
333,00 zł 

 
37,00 zł 

 
370,00 zł 

Longest to the pin 
3 piłeczki i znacznik 
golfowy oraz butelka Audi 
Sport i ręcznik 

 
333,00 zł 

 
37,00 zł 

 
370,00 zł 

 

6. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę (Reguła 5.7b (1)) 

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub że 

istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i 

wszystkie wyniki danej rundy. 

7. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (Reguła 5.7b (1)) 

a) Gdy występuje bezpośrednie niebezpieczeństwo np. zbliżająca się burza Komitet ma prawo 
do natychmiastowego zawieszenia gry – jeden długi sygnał syreny: 

Jeżeli Komitet ogłosi natychmiastowe zawieszenie gry, wszyscy gracze muszą natychmiast 

przerwać grę i nie wolno im wykonać żadnego uderzenia aż do momentu wznowienia gry 

przez Komitet. 

b) Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny: 

 natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny, 

 przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny, 

wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny. 
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8. Zdawanie kart wyników  

a) Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza, którego 
jest markerem oraz własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych 
wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi Zawodnik. Odbiór kart 
wyników odbywać się będzie w Biurze Zawodów przez osobę wskazaną przez Komitet 
Turnieju w czasie do 15 minut od zakończenia rundy przez Zawodnika.  

b) Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym za, może zostać 
dyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary Reg. 
3.3b 

c) Wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń oznacza „oficjalne ogłoszenie wyniku”.  

9. Rozstrzyganie remisów 

a) O pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach 

wskazanych przez Komitet Turnieju podczas ogłoszenia dogrywki. Jeżeli  

w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwie drużyny, dogrywka będzie trwała do 

momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą drużyny według kolejności odpadania 

z dogrywki w taki sposób, że im później dana drużyna odpadnie, tym wyższe miejsce zajmuje. 

W przypadku, gdy dwie lub więcej drużyn odpadnie z dogrywki po tym samym dołku, o 

zajętych miejscach rozstrzygnie „countback”, czyli uzyskany lepszy wynik Stableford netto w 

następującej kolejności: dołki 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołek. 

b) O pozostałych miejscach nagradzanych (2 i 3 miejsce) rozstrzygnie „countback”, czyli 

uzyskany lepszy wynik Stableford netto w następującej kolejności: dołki 10-18, 13-18, 16-18, 

18 dołek. 

10. Sprzęt elektroniczny 

Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się  
z sędzią lub Komitetem Turnieju. 

 

11. Wózki golfowe elektryczne i samojezdne typu melex 

Dozwolone jest korzystanie w trakcie Turnieju z wózków golfowych i z samojezdnych pojazdów typu 
melex. 

 

III. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Filmowanie i fotografowanie Zawodników 

a) Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach 
filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez Polski Związek Golfa lub 
przez upoważniony przez Polski Związek Golfa podmiot. 

b) Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z 
wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz 
wydawniczych. 

c) Polski Związek Golfa ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w 
przygotowywanych przez Polski Związek Golfa Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, 
książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek 
uczestnika Turnieju w Internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do 
nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku Uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności: 
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 utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku Uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką, 

 wprowadzania wizerunku Uczestnika Turnieju do obrotu, 

 wprowadzania wizerunku Uczestnika Turnieju do pamięci komputera oraz do sieci 
komputerowej i/lub multimedialnej, 

 publicznego udostępniania wizerunku Uczestnika Turnieju, w tym w Internecie. 
 

2. Stan zdrowia Zawodnika 

a) Uczestnik Turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek posiadania badań lekarskich 
zgodnych z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i oświadcza, że jest zdolny z uwagi na stan 
zdrowia do uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym. 

b) Uczestnik Turnieju oświadcza, że posiada aktualne badania lekarskie pozwalające na 
uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, oraz w turniejach golfowych. 

 

3. Dane osobowe 

3.1 Administrator danych – Polski Związek Golfa 

a) Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie 
przekazanych przez siebie danych osobowych przez Polski Związek Golfa, w zakresie /imię, 
nazwisko, płeć, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przynależność 
narodowa, przynależność klubowa, aktualny HCP/. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na 
wykorzystanie danych osobowych w celach statystycznych, marketingowych, podatkowych 
oraz dla celów współzawodnictwa sportowego i dla celów związanych z działalnością 
statutową Polskiego Związku Golfa 

b) Administratorem w/w danych osobowych jest Polski Związek Golfa z siedzibą w Warszawie, 
LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS 00001172289. 

c) Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Polski 
Związek Golfa z siedzibą w Warszawie w wyżej wymienionych celach, zgodnie z ustawą z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.). Jestem 
świadomy przysługującego mi prawa dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz 
ich poprawiania i usunięcia.  

d) Uczestnik Turnieju ma prawo wglądu do swoich danych osobowych jak również ma prawo 
uaktualnienia tych danych lub ich zmiany, albo żądania usunięcia tych danych. W takim 
przypadku, należy zwrócić się z odpowiednim pismem żądaniem do Polskiego Związku Golfa 
bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres organizacja@pzgolf.pl. 

e) Uczestnik Turnieju wyraża zgodę, na podawanie przez Polski Związek Golfa informacji o 
uzyskanych przez niego wynikach. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na fakt, że informacje o 
jego wynikach będą ogólnodostępne (livescoring). 

 

3.2 Administrator danych – Volkswagen Group Polska 

Obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych na podstawie rozporządzania RODO. 

mailto:organizacja@pzgolf.pl
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W związku z udziałem w WYDARZENIU Zawody Audi quattro Cup Polska w dniu 28 sierpnia 
2021 w Sobieniach Królewskich Golf & Country Club i przekazaniem Nagród dla Zwycięzców 
Wydarzenia informujemy, iż administratorem Państwa danych, przekazanych nam od 
Polskiego Związku Golfa jako organizatora jest Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 (VGP), adres e-mail: daneosobowe@vw-group.pl. 
Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail iod@vw-group.pl lub pisemnie 
na adres siedziby z dopiskiem „IOD”. 

VGP przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, email, dane dotyczące nagród. Cel: VGP 
przetwarzać będzie Państwa dane w celu wręczenia nagrody i realizacji obowiązków płatnika 
z tytułu zryczałtowanego podatku od nagród w związku z przekazaniem nagrody dla 
zwycięzców (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO).  

Odbiorcami danych osobowych będą firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, w 
szczególności agencje wspierające organizację, audytorzy. Dane mogą być także 
przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa, w 
szczególności Urzędowi Skarbowemu w związku z odprowadzeniem zaliczki na podatek i 
złożeniem deklaracji podatkowej.  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań 
podatkowych i ewidencyjnych. 

Pouczenie o prawach: mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
dokonywanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Powyższe prawa można 
zrealizować pisząc do VGP na adres siedziby lub elektronicznie na adres daneosobowe@vw-
group.pl. 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

 

4. Konkursy dodatkowe 

a) Po turnieju zostaną rozegrane konkursy dodatkowe, Longest Drive i Closest to the pin. 
 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

b) Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji i stosowania Reguły Gry w Golfa są 
ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.  

c) Decyzje w zakresie interpretacji i stosowania przepisów niniejszego Regulaminu podejmuje 
Komitet Turnieju. Odwołania od decyzji Komitetu Turnieju w tym zakresie Uczestnicy Turnieju 
mogą wnosić do Zarządu PZG za pośrednictwem Komitetu Turnieju, w terminie 14 dni od 
zakończenia zawodów. Decyzja Zarządu PZG w tym przedmiocie jest ostateczna.  

d) Uczestnik Turnieju oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem Turnieju i 
zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. 

e) Uczestnik Turnieju oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i 
zobowiązuje się ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu przez 
Uczestnika Turnieju może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Uczestnika z Turnieju. 

f) Uczestnik Turnieju zobowiązany jest przestrzegać poleceń Organizatora Turnieju, osób przez 
niego upoważnionych i zobowiązany jest przestrzegać poleceń i zaleceń Komitetu Turnieju. 
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Niestosowanie się do poleceń i zaleceń może skutkować natychmiastowym wykluczeniem 
Uczestnika z Turnieju. 

g) Wszelkie uwagi uczestników turnieju Audi quattro Cup Polska dotyczące stanu pola, 
organizacji turnieju lub innych spraw z tym związanych powinny być zgłaszane na piśmie do 
Komitetu Turnieju. 

 

V. Uzupełnienie zasad uprawiania golfa podczas epidemii wirusa COVID-19 

a. Zawodnikom zaleca się posiadanie płynu do dezynfekcji rąk. 

b. Grabie  

 W przypadku konieczności usuwania palików określających odległość od greenu, 

obszaru kary, terenu w naprawie zaleca się wykonać to w rękawiczce. Jeżeli gracz 

nie posiada rękawiczki, to jest zobowiązany do dezynfekcji rąk od razu po tej 

czynności.  

c. Flaga - Podczas rozgrywania dołka zaleca się aby flaga cały czas pozostała w  dołku.  

 
d. Paliki 

 W przypadku konieczności usuwania palików określających odległość od greenu, 

obszaru kary, terenu w naprawie zaleca się wykonać to w rękawiczce. Jeżeli gracz 

nie posiada rękawiczki, to jest zobowiązany do dezynfekcji rąk od razu po tej 

czynności.  

 


