Dnia ………………….. 2020 r.
( data)
Oświadczenie
związane z treningami i czynnymi udziałami w wydarzeniach sportowych
dotyczące własnej osoby i/lub podopiecznego
Mając na uwadze komunikat Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Sportu z dnia 25 kwietnia 2020 r., zgodnie z treścią
którego pomimo trwania wprowadzonego w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii w Rzeczypospolitej Polskiej z powodu
obecności wirusa SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 od dnia 4 maja 2020 r. staje się możliwe podjęcie
zorganizowaniej aktywności sportowej, w odniesieniu:
a) do własnej osoby:
....................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko opiekuna prawnego/rodzica)
b) do mojego podopiecznego:
....................................................................................................................................................................
( imię i nazwisko zawodnika oraz data urodzenia)
oświadczam, że niniejszym:
1) oświadczam, iż uczestnik jest zdrowy, nie ma infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Uczetsnik jest zdolny do udziału w obozie organizowanym przez organizatora w terminie …................................. i
miejscu…................................... Oświadczam, że biorę na siebie odpowiedzialność za ewentualne przeciwskazania
do uprawiania sportu przez uczestnika i ewentualne następstwa wynikające z tego.
2) nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w
okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku.
3) uczestnik jest przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z
zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
4) temperatura ciała uczestnika wynosiła: 3 dni przed obozem:.........,2 dni przed obozem:.........,1dzień przed
obozem:.........
5) wyrażam wolę przystąpienia do treningów i/lub brania czynnego udziału w wydarzeniach sportowych
prowadzonych oraz organizowanych i/lub współprowadzonych oraz współorganizowanych od dnia 4 maja 2020 r.
przez Football Trial z siedzibą w Kielcach (25-319) przy ul. Daleka 3/15, KRS: 0000515693 , REGON:
260780574 , NIP: 6572914655 (dalej określany jako „Organizator”) oraz
6) zrzekam się wszelkich roszczeń odszkodowawczych wobec Organizatora w razie zarażania wirusem SARS-CoV-2
i/lub zachorowania na COVID-19 stwierdzonego u mnie i/lub u mojego podopiecznego po dniu 4 maja 2020 r. w
bezpośrednim lub pośrednim związku z przystąpieniem do treningów i/lub brania czynnego udziału w
wydarzeniach
sportowych
prowadzonych oraz organizowanych i/lub współprowadzonych oraz
współorganizowanych przez Organizatora.
7) Zapoznałem/am się z regulaminem i zasadami zamieszczonymi na stronie https://obozypilkarskie.pro/regulamin/
dotyczącymi przywracania aktywności sportowej w Polsce od 04.05.2020 roku i zobowiązuję się do ich
przestrzegania.

……………………………………………………..
(data, podpis opiekuna prawnego/rodzica)

