
Miejscowośd............................., data ......................................  

Dotyczy  zajęd i zawodów 

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o stanie zdrowia dziecka zgodnie z wytycznymi GiS, MZ i 

MEN dla zawodników LKS FENIKS PESTA uczestników zajęd i zawodów sportowych. 

Ja niżej podpisany .................................................,  

rodzic/opiekun prawny1 ........................................... oświadczam, że dziecko jest:  

1.  Jest zdrowe w dniu  zajęd i nie stwierdzam u niego infekcji, gorączki ani innych  objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, 

2. Jest przygotowane do stosowania się i będzie stosowało się do wytycznych i regulaminów 

uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego  oraz przestrzeganiem wzmożonych 

zasad higieny, 

 3. Osoby odprowadzające dziecko na trening – przyprowadzają  dzieci   zdrowe, nie mają objawów 

infekcji, gorączki lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub 

izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni . 

 4. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w/w treningach i zawodach 

Data, miejscowośd, podpis rodzica /opiekuna 

……………………………………………………………………………………… 

Oświadczenie uczestników biorących udział w  zajęciach treningowych w klubie Feniks Pesta Stargard  

oraz w zawodach zapaśniczych w czasie trwania epidemii  

Imię i nazwisko uczestnika: ..... ………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia:  

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

Mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób biorących udział w treningach oraz zawodach 

zapaśniczych, świadomy niebezpieczeostwa związanego z trwającym stanem epidemii 

spowodowanej przez wirusa SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej 

tym wirusem, zarazem wyrażając chęd uczestniczenia mojego dziecka w treningach oraz  w zawodach 

zapaśniczych w roku 2020 oświadczam, że:  

1. Wyrażam zgodę na poddanie się wszelkim zasadom bezpieczeostwa oraz rygorom sanitarnym  

obowiązującym w czasie trwania treningu oraz  zawodów zapaśniczych, mającym na celu 

zapobieżenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.  

2. Wyrażam zgodę na nadzór przestrzegania przeze mnie zasad i rygorów wynikających z 

regulaminów  treningów w klubie Feniks Pesta Stargard  oraz organizatora zawodów. 



 3. Rozumiem, że pomimo podjętych środków bezpieczeostwa przez trenerów klubu oraz  

organizatora zawodów mających na celu maksymalne ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-

CoV-2, ryzyko to nadal istnieje. 

 4. Na wypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w toku  zajęd oraz zawodów, dojazdu na zawody lub  

powrotu z zawodów, nie będę wnosił żadnych roszczeo wobec organizatora zawodów, Polskiego 

Związku Zapaśniczego i macierzystego klubu sportowego Feniks Pesta Stargard. 

. 5. Przyjmuję do wiadomości, że konsekwencją naruszania lub nieprzestrzegania zasad i rygorów  

określonych w pkt 1 i 2 może byd niedopuszczane  do udziału dziecka  w zajęciach jak i zawodach 

zapaśniczych. Mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób biorących udział w zajęciach oraz 

zawodach zapaśniczych, w załączeniu przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:  

 Data, miejscowośd, podpis rodzica /opiekuna 

……………………………………………………………………………………… 

 

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dotyczącą wirusa SARS-CoV-2 zaleca się, aby 

podczas zajęd oraz  udziału w zawodach zapaśniczych:  

• unikad podawania rąk na powitanie, nie dotykad dłoomi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu 

(nie pocierad!),  

• zachowad bezpieczną odległośd (1,5m) od innych osób w przestrzeniach ogólnodostępnych,  

jeśli to możliwe - unikad rozmów blisko ,, twarzą w twarz",  

• regularnie i dokładne myd ręce wodą z mydłem lub zdezynfekowad je środkiem na bazie alkoholu,  

• stosowad zasady ochrony podczas kichaniu i kaszlu – podczas kichania i kaszlu należy zakryd usta 

oraz nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem należy jak najszybciej wyrzucid chusteczkę do 

zamkniętego kosza, umyd ręce używając mydła i wody lub zdezynfekowad je środkiem na bazie 

alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust oraz nosa podczas kichania i kaszlu zapobiega rozprzestrzenianiu się 

zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścid przedmioty i 

powierzchnie lub przenieśd wirusa na dłoniach, np. przy powitaniu osoby,  

• unikad zgromadzeo i skupisk większej liczby osób. 


