
Gdańsk, …………………………………………………. 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Jako rodzic/opiekun prawny* dziecka ……….……………………………………………………………………………………, 

będącego uczestnikiem treningów organizowanych przez Akademię Sportu Młode Lwy Gdańsk 

oświadczam, iż:  

1. Brak u dziecka, które zgłosiłem do udziału w w/w zajęciach infekcji oraz objawów chorobowych 

sugerujących chorobę, 

2. Dziecko nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą 

podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem w/w treningów, 

3. Dziecko jest przygotowane do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa 

związanych z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad 

higieny. 

4. U dziecka nie występują żadne choroby ani schorzenia uniemożliwiające udział w treningach 

sportowych. 

5. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka bądź kontaktu dziecka z osobą 

podejrzaną o zakażenie COVID, niezwłocznie poinformuję o powyższym klub telefonicznie 

(503793157) lub mailowo (mlodelwy@mlodelwy.pl). 
 
 

Jednocześnie oświadczam, iż: 
 

1. Udostępniam klubowi niniejszy numer telefonu ……………………………………….. jako kontakt do 

szybkiej komunikacji. 

2. Zobowiązuję się do niezwłocznego odbioru dziecka z treningu w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). 

3. Osoby przywożące dziecko na miejsce treningów są zdrowe, nie mają objawów infekcji oraz 

choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem w/w treningów. 

4. Dziecko choruje na choroby przewlekłe mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia  

         TAK            NIE 

5. Tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w pkt. 4: 

Oświadczam, iż w związku z występowaniem u dziecka chorób przewlekłych, poinformowałem 

o tym fakcie klub i w załączeniu przedkładam opinię lekarską o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w w/w treningach. 

6. Deklaruję, iż (zaznaczyć właściwe): 
 

odbiorę osobiście dziecko po zakończeniu każdego z treningów  

wyrażam zgodę na samodzielny powrót z treningu do domu mojego dziecka. Jednocześnie 

oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka po 

zakończonych zajęciach organizowanych przez Akademię Sportu Młode Lwy Gdańsk w w/w 

okresie. 

7. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć oraz krótkich filmów wideo dziecka do ich 

zamieszczania na stronie internetowej klubu oraz klubowych portalach społecznościowych 

[facebook, twitter, instagram itp.].       

                        TAK               NIE 

 

…………………………………………………………….. 
Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

*niepotrzebne skreślić 


