
OŚWIADCZENIE  RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

.........................................................................................................                Nazwa klubu sportowego …………………….……………………………….. 
                                      (nazwisko i imię dziecka) 

1. Oświadczam, że moje dziecko / mój podopieczny: 
ani nikt z najbliższej rodziny dziecka/podopiecznego, według mojej najlepszej wiedzy, w ciągu ostatnich dwóch 
tygodni, nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, czy 
otoczenia nie przebywa na kwarantannie, ani nie przejawia widocznych oznak choroby dróg oddechowych. 
      Ponadto, stan zdrowia dziecka jest dobry – dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona 
temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu 
i inne nietypowe. 

2. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolny udział dziecka 
w zawodach zorganizowanych przez: UKS ORKA Zamość i OSiR w Zamościu w Krytej Pływalni OSiR w Zamościu 
przy ul. Zamoyskiego 62 a w aktualnej sytuacji epidemiologicznej panujące w Polsce i na świecie (pandemia). 

3.  Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych 
rodzin m.in.: 

• zdaję sobie sprawę, że na terenie obiektu może dojść do zakażenia COVID – 19, mimo   
prowadzonych, a wynikających z przepisów prawa obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 
ochronnych,  

• zdaję sobie sprawę, iż w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców, 
trenerów lub personelu obiektu, zawody zostaną zawieszone, a wszyscy przebywający w danej chwili na 
terenie obiektu oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie zostaną skierowani na kwarantannę,  

• zdaję sobie sprawę, iż w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry 
pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym izolatorium, wyposażonym 
w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz 
stosowne służby i organy. Do czasu odebrania dziecka opiekę sprawować nad nim będzie osoba 
wyznaczona. 

4. Oświadczam, iż dziecko nie jest/jest  uczulone na środki dezynfekujące. (Jeżeli jest uczulone to należy wymienić 
alergeny: ………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..). 

5. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie obiektu lub wystąpienia objawów na terenie 
obiektu skutkującymi sytuacjami opisanymi w dokumencie powyżej, nie będę wnosił/a skarg, zażaleń, pretensji do 
Organizatora zawodów, obiektu oraz organu nadzorującego obiekt, będąc całkowicie świadom zagrożenia 
epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 

6. Zapoznałem/łam się, a także zapoznałem/łam dziecko z treścią „Procedury bezpieczeństwa w związku z  Covid-
19”.  

7. Zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania organizatora zawodów o wszelkich zmianach w sytuacji 
zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu w trakcie trwania zawodów. 

8. Niniejszym wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na pomiar temperatury u mojego dziecka/podopiecznego przez 
osobę wyznaczoną przez organizatora zawodów. 

9. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych 
osobowych zawodów sportowych w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych (np. Głównego 
Inspektora Sanitarnego lub podległych mu jednostek). 

10. Współadministratorem danych osobowych jest:  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu ul. Kr. Jadwigi 8, 22-400 
Zamość  tel.  84 677 54 66 oraz UKS Orka Zamość  ul. Zamoyskiego 62a, 22-400 Zamość tel. 504 263 107. 

11.  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie: 
a) art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz  z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z2020 r. poz. 374 z późn. zm.) - celem 
zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2; 
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji udziału uczestnika  
w zawodach. 

12. Pozostałe informacje nt. przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajdują się w polityce prywatności na 
stronie  internetowej:  bip.osir.zamosc.pl. 

…………………………………..……………………………………….……….                                     Nr telefonu …………………………………………. 
                             data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego  


