
Deklaracja udziału dziecka w zawodach w okresie pandemii COVID-19 

dotyczy: Polish Open 6-7/11/2020 Bielsko Biała 

 

 

 

Deklaruje udział (imię i nazwisko dziecka) ............................................................................................................................................  

w w/w zawodach odbywających się w czasie stanu pandemii COVID-19  

Adres  zamieszkania dziecka (miejscowość, ulica, nr domu)........................................................................................................................................ 

                                                                                                                              

I. Dane rodziców/opiekunów dziecka 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów ..................................................................................................................................................................... 

Telefon do szybkiej komunikacji: (kontakt I)....................................................................... (kontakt II) ...................................................................... 

 

II. Oświadczenie rodziców/opiekunów o zatrudnieniu w szczególnych warunkach 

Rodzic/Opiekun I (imię i nazwisko)   ................................................................................................................................................ oświadczam, że 

 jestem pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

 nie jestem  pracownikiem realizującym zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

Rodzic/Opiekun II  (imię i nazwisko)   .............................................................................................................................................. oświadczam, że                                               

 jestem pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 nie jestem  pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z 

osobą poddaną kwarantannie lub izolacji w warunkach szczególnych.  

               

 III. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka 

Oświadczamy, że nasze dziecko jest zdrowe, nie ma objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zobowiązuję się do 

poinformowania PZJJ o wszelkich zmianach sytuacji zdrowotnej  odnośnie COVID -19 w moim najbliższym otoczeniu. Ponadto dziecko nie miało 

świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19, z osobą będącą w izolacji oraz z osobą przebywającą na kwarantannie; nie miało kontaktu z 

osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem zawodów co potwierdza podpisem rodzic/opiekun.  Jeżeli dziecko choruje 

na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/opiekun poinformował o tym klub macierzysty, w którym 

dziecko trenuje na co dzień. 

 

IV. Oświadczenie o udziale dziecka w zawodach 

Oświadczam, że oddając dziecko pod opiekę klubu macierzystego (na czas zawodów) działającego w czasie stanu pandemii COVID19: jestem 

świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID 19: dziecku, rodzicom/ opiekunom oraz  innym 

domownikom i w przypadku zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do niezwłocznego (do 12 godzin w 

sytuacji wyjazdu poza miejsce klubu macierzystego) odbioru dziecka w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby 

(m. in. podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). Rodzic/opiekun winien zaopatrzyć dziecko w indywidualne osłony nosa i ust oraz 

osobistych płynów odkażających. Dzieci/uczestnicy są przygotowani i świadomi stosowania się do wytycznych i regulaminów dotyczących 

zachowania dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.  

 

V. Oświadczam, że jestem świadoma/my obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego panującego podczas sprawowania opieki podczas 

zawodów 

 

VI. Wyrażamy zgodę w razie potrzeby na pomiar temperatury u naszego dziecka  

 

VII. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności karnej na podstawie art. 

233 § 1 Kodeksu karnego
1
. 

 

 

 

Bielsko Biała, dnia ................................ (podpis rodzic/opiekun I)...............................................(podpis rodzic/opiekun II)…….....…………….........…… 

 

 

            

1.Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 zezm.) ma następujące brzmienie: „Kto, składając 

zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 

* wymagany jest podpis i dane przynajmniej jednego z rodzica/opiekuna 


