
            Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych  

             uczestników wypoczynku dzieci i młodzieży  

zorganizowanego w dniach 19-29.08.2021 roku w Jastrowiu  

przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy w Poznaniu 

 

Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………………. 
 

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………….. 
 

PESEL: ……………………………….. 
 

Adres pobytu rodziców/opiekunów prawnych w trakcie wypoczynku dziecka: 

.................................................................................................................................. 
 

Nr telefonu do szybkiego kontaktu w trakcie wypoczynku dziecka:  
.................................................................................................................................. 

 

OŚWIADCZENIA 

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że:  

 w dniu wyjazdu córka jest zdrowa i nie występują u niej infekcje i objawy chorobowe  
sugerujące chorobę zakaźną;  

 dziecko nie zamieszkiwało z osoba przebywającą w kwarantannie i nie miało w okresie 14 

dni  
przed rozpoczęciem wypoczynku kontaktu z osobami podejrzewanymi o zakażenie;  

 dziecko jest przygotowane do stosowania wytycznych i regulaminów uczestnictwa  
związanych z zachowaniem zasad dystansu społecznego i przestrzeganiem wzmożonych 

zasad  
higieny;  

 zobowiązuję się do niezwłocznego (maksymalnie do 12 godzin od otrzymania informacji)  
odbioru na własny koszt dziecka w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów  
chorobowych mogących wskazywać na chorobę zakaźną;  

 do podania pełnej informacji (w karcie kwalifikacyjnej) odnośnie stanu zdrowia  
i w przypadku wystąpienia chorób przewlekłych przedstawię opinię lekarską o braku  
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku;  

 wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka termometrem bezdotykowym,  
w razie wystąpienia objawów chorobowych / profilaktycznie jeden raz dziennie w trakcie  
udziału dziecka w wypoczynku  
 

 

 

........................................  
data i podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 



Jestem świadomy/świadoma:  

procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz zastosowanych środków ochronnych, może dojść 
do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19.  

 zakażenie i jednocześnie deklaruję, że w przypadku 
ewentualnego zakażenia nie będę wnosił/a żadnych roszczeń, w tym szczególnie finansowych, 
wobec organizatorów;  

przedłożone przeze mnie w oświadczeniu informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  
 
 
…….……………………………  
data i podpis rodziców/prawnych opiekunów  
 
 
Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych  
przez organizatorów  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest organizator. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, poza przypadkami 
określonymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Pani/Pana dane osobowe będą 
przechowywane przez okres 5 lat. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 
oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia, o którym mowa wyżej. Podanie przez 
Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich 
podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa 
dziecka w obozie sportowym.  
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania danych 
osobowych.  
 
 
………………………………………  
data i podpis rodziców/prawnych opiekunów 


