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OŚWIADCZENIE 

 

My niżej podpisani: 
 
Mama ..............................................., aktualny numer telefonu ……………………………………..……….. 
 
Tata …………………………........................, aktualny numer telefonu ……………………………………..……….. 
 
będący rodzicami …………………………………………………………………….. PESEL …………………………………………… 
                                                              imię i nazwisko dziecka 

 
oświadczamy, iż: 
1) wyrażamy zgodę na uczestnictwo naszego syna/córki na obozie letnim Sport Active 
2021”  organizowanym przez SPORT ACTIVE w terminach  ( zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

□ 03.07 - 11.07.2021R. – I turnus 
□ 23.07 - 31.07.2021R. – II turnus 
□ 31.07 - 08.08.2021R. – III turnus 

 
2) wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w czasie wyjazdu SPORT ACTIVE 

 
3) potwierdzamy, że nie są nam znane żadne okoliczności, z których wynika, że mogłoby dojść do 
zarażenia naszej córki/naszego syna……………………………………………………..………………………………. 
COVID-19, nie posiadamy, także wiedzy o zarażeniu ani ryzyku zarażenia COVID-19 naszego 
syna/córki. 

 
4) ani my, ani nasze dziecko, ani żadna inna osoba która mieszka z nami w jednym 
gospodarstwie domowym nie miała kontaktu z osobą zakażoną czy przebywającą w 
kwarantannie lub izolacji w ostatnich 14 dniach. 

 
5) wyrażamy zgodę by w przypadku pojawienia się u dziecka niepokojących objawów choroby (m.in. 
podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności) wychowawca lub kierownik wyjazdu SPORT 
ACTIVE przekazał nam niezwłocznie tą informację i jednocześnie umówił natychmiastową wizytę 
lekarską celem weryfikacji stanu zdrowia dziecka i określenia czy dziecko może dalej  
uczestniczyć w wyjeździe SPORT ACTIVE i zajęciach programowych z jednoczesnym zachowaniem 
bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników wyjazdu. 

 
6) zobowiązujemy się do niezwłocznego - do 12 godzin - odbioru dziecka z obozu SPORT ACTIVE, 
jeżeli lekarz weryfikujący stan zdrowia dziecka stwierdzi, że ze względów bezpieczeństwa, dziecko 
nie może kontynuować wypoczynku na wyjeździe SPORT ACTIVE o czym zostaniemy poinformowani 
telefonicznie przez wychowawcę lub kierownika wyjazdu. 
 
7) potwierdzamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy przedstawione regulaminy wyjazdu SPORT 
ACTIVE, z którymi zapoznamy nasze dziecko 
 
8) zobowiązujemy się przypomnieć dziecku zasady bezpieczeństwa i higieny, które w czasie 
wyjazdu SPORT ACTIVE będą przedstawione raz jeszcze przez kadrę SPORT ACTIVE a następnie 
dopilnowywane w czasie pobytu dziecka na wyjeździe. 
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 Informacje Koronawirus SARS-Cov-2 
 
Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Najczęściej występujące objawy 
zakażenia koronawirusem to gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem.  
Koronawirus przenosi się:  
Bezpośrednio, drogą kropelkową. Zawierające wirusa drobne kropelki powstają w trakcie kaszlu, 
kichania, mówienia i mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia.  
Odległość 1-1,5 m od drugiej osoby, z którą rozmawia się, traktowana jest jako bezpieczna pod 
warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku. Pośrednio poprzez skażone 
wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus ma 
zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały 
wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia 
wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. 

 
Jeśli zaobserwowałeś u siebie lub u osoby mieszkającej razem z tobą, objawy, takie jak: 
gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to:  
- zachowaj spokój i zadzwoń do najbliższej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub 
skorzystaj z teleporady swojego lekarza POZ;  
-zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, 
najlepiej swoim środkiem transportu, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania 
medycznego; 
(https://gis.gov.pl/kampania/koronawirus-informacje/) 

 
Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe. 
Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel 
medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.  
Czynniki ryzyka: podwyższone ryzyko rozwoju COVID-19: 
- osób starszych (tj. mających powyżej 65 lat);  
- pacjentów z osłabionym układem odpornościowym;  
- osób z zaburzeniami odporności, chorującym na inne infekcje bakteryjne i wirusowe; 
 
- ludzi zmagających się z chorobami przewlekłymi, takimi jak astma, choroby serca, 
choroby nerek, cukrzyca (i inne choroby metaboliczne), POChP;  
- osób, które z racji zawodu mają częsty kontakt z chorymi (np. u lekarzy, pielęgniarek); 

 
Znając czynniki ryzyka i sposoby zakażenia się wirusem COVID-19, ponosimy wszelką 
odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem i uczestnictwem naszego 
dziecka w Obozie Letnim SPORT ACTIVE 2021”  w okresie epidemii COVID-19 i nie będziemy 
wnosić roszczeń przeciwko organizatorowi ani kadrze instruktorskiej SPORT ACTIVE z tego 
tytułu. 
 
Oświadczamy, że niniejsze pismo odzwierciedla istniejący stan faktyczny odnoszący się do 
naszego dziecka, a dotyczący COVID-19 oraz, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności za 
złożenie nieprawdziwego oświadczenia. 

 
 ……………………………………           …………………………………………..            ……………....………..………………… 
DATA I MIEJSCE*                                            PODPIS MATKI                                           PODPIS OJCA 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
*   oświadczenie wypełniamy i przekazujemy organizatorowi w chwili przekazanie dziecka na wyjazd - dzień rozpoczęcia OBOZU         
** wymagany jest podpis obojga rodziców! 
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