
Warszawa, dnia ………………………………….. 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA ZGRUPOWANIA SPORTOWEGO 
 
 
Niniejsze oświadczenie należy wypełnić i podpisać na dzień – dwa przed wyjazdem dziecka na obóz oraz dostarczyć 
razem z kartą obozową na miejsce zbiórki lub w przypadku dojazdu własnego do ośrodka z uczestnikiem.  
 
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z przepisami i wytycznymi, brak w.w. dokumentów skutkować będzie brakiem 
możliwości przyjęcia dziecka na placówkę wypoczynku. 
 
 

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka: 
 
 
Ja, …………..………………………………………………………………..……………………………………………………………………….…………………………  

(imię i nazwisko Rodzica/prawnego Opiekuna) 
 
legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ………………………………, oświadczam, że stan zdrowia mojego  
 
dziecka ……………..………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

(imię i nazwisko dziecka) 
 
jest dobry i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego uczestnictwa w zgrupowaniu sportowym w Lubawie 
w terminie 4-10 stycznia 2021 r. oraz, że dziecko: 

• jest zdrowe, bez infekcji i objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną, 

• nie miało kontaktu z żadną osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2, 

• nie jestem poddane kwarantannie, 

• nie miało bezpośredniego kontaktu z żadną osobą poddanej kwarantannie, 

• nie występują objawy: gorączka powyżej 38°C, kaszel lub uczucie duszności – trudności w nabraniu powietrza. 
 
Ponadto oświadczam, że dziecko: 

• zostało przeze mnie poinstruowane odnośnie stosowania norm sanitarnych podczas pobytu na zgrupowaniu 
sportowym okresie epidemii, 

• jest w stanie samodzielnie zrozumieć obowiązki związane z zachowaniem dystansu społecznego i 
przestrzegania wzmożonych zasad higieny, 

• dostosuje się do poleceń kadry i potrafi zachowywać się zgodnie z przedstawionymi mu zasadami i 
regulaminami, 

• zostało zaopatrzone w: odpowiednią ilość maseczek 
 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z aktualnymi  

• udostępnię Organizatorowi kontakt zapewniający szybką komunikację w trakcie trwania zgrupowania 
sportowego, ………………………………..……….. (telefon kontaktowy, pod którym będę stale dostępny/a) oraz do 30 
dni po jego zakończeniu, 

• zobowiązuje się do poinformowania Organizatora zgrupowania sportowego o wszelkich zmianach w sytuacji 
zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu, 

• zobowiązuję się do niezwłocznego (do 12 godzin od momentu poinformowania) odbioru dziecka ze 
zgrupowania sportowego przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów choroby (podwyższona 
temperatura, kaszel, katar, duszności); koszty związane z odbiorem dziecka obciążą Rodzica / prawnego 
Opiekuna, 

 
 
Oświadczam, że jestem świadomy, że nie ma gwarancji, iż udział w zgrupowaniu sportowym nie  spowoduje  
zwiększenia  ryzyka  zakażenia  koronawirusem i  wystąpienia  choroby  COVID-19. Mam świadomość, że ryzyko takie 
istnieje i że w/w choroba może prowadzić do ujemnych skutków zdrowia i życia. Na wypadek zakażenia koronawirusem 
w miejscu imprezy nie będę wnosić żadnych roszczeń wobec Organizatorów. 


