
 

 

Oświadczenie rodziców  

- uczestnika zawodów V Gali Badmintona (Lipiany, dn. 16.10.2020 r.) 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………….…………………………………………. 

w zawodach sportowych V Gala Badmintona w dniu 16.10.2020 r. Zawody są organizowane przez Uczniowski Klub Sportowy 

„Olimpionik” Lipiany na hali sportowo – rekreacyjnej w Lipianach przy ul. Kopernika 9  (godz. 10.00). Jednocześnie informuję, 

że moje dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w/w zawodach. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie upubliczniania wizerunku, danych 

identyfikacyjnych (imię i nazwisko, wiek, płeć, klasa, nazwa szkoły do której uczęszcza uczestnik) do celów 

sprawozdawczych i promocyjnych w lokalnych mediach oraz mediach społecznościowych zgodnie z przepisami RODO 

i ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób przebywających na terenach obiektów sportowych, świadomy 

niebezpieczeństwa związanego z trwającym stanem epidemii spowodowanej przez wirusa SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się 

choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem, zarazem wyrażając chęć uczestniczenia w zawodach sportowych oświadczam: 

1. Czy w ciągu ostatnich 14 dni DZIECKO było  za granicą? □ TAK    □NIE                                                  

Jeżeli zaznaczono odpowiedź TAK, to proszę wskazać: Miejsce wyjazdu (kraj): ……………….………………………….……  

Jak długo trwał pobyt za granicą (liczba dni): ………Data powrotu zza granicy: …………… 

2. Czy DZIECKO ma jakiekolwiek objawy infekcji górnych dróg oddechowych ze szczególnym uwzględnieniem takich 

objawów jak kaszel, duszność oraz gorączka? □ TAK   □NIE                                                                                           

Jeżeli zaznaczono odpowiedź TAK, to proszę wskazać występujące objawy: ……………………………………………………    

3. Czy w ciągu ostatnich 14 dni DZIECKO miało kontakt z kimś, kto jest podejrzewany lub zdiagnozowany jako przypadek 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2? □ TAK   □NIE                                                                                                           

Jeżeli zaznaczono odpowiedź TAK, to proszę wskazać, czy DZIECKO było poddane testowi na obecność wirusa SARS-CoV-2 

i jaki jest jego wynik: ……………………………………………………………………………….. 

4. Czy zdiagnozowano u DZIECKA przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2? □ TAK  □NIE     

5. Czy DZIECKO przebywało na obowiązkowej kwarantannie, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 

z późn. zm.)? □ TAK  □NIE               

6. Rozumiem, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa przez Organizatora mających na celu maksymalne 

ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje i że w/w choroba może prowadzić do 

ujemnych skutków dla zdrowia i życia. Na wypadek zakażenia koronawirusem w toku turnieju, dojazdu lub powrotu 

z turnieju nie będę wnosił/a żadnych roszczeń wobec organizatorów. 

7. Oświadczam, że moje dziecko jest ubezpieczone (organizator nie ubezpiecza dzieci od NNW)  □ TAK   □NIE       

                                                                                                        

                                       

 ……………………………………………         ……..……………………………                                           
              Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego                      Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


