
…………………………………………….. 6  listopada 2021 (Miejscowość).   

Turniej  OYAMA Karate o Puchar Burmistrza Wadowic

Oświadczenie o stanie zdrowia

Ja niżej podpisany: ..............................................................................................

(sędzia/trener/pełnoletni zawodnik/rodzic/opiekun prawny)

oświadczam, że: …………………………………………………….. (wypełnić w przypadku dziecka/podopiecznego)

(imię i nazwisko dziecka lub podopiecznego)

jest/em zdrowy/a, a na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni nie występowały u mnie/mojego dziecka/podopiecznego lub innych

domowników symptomy wirusa COVID-19 i innych chorób zakaźnych w związku z czym może brać udział w turnieju. Wyrażam

zgodę  na  uczestnictwo  w  turnieju  w  czasie  występowania  pandemii.  W  momencie  gdy  zachoruję/zachoruje  moje

dziecko/podopieczny niezwłocznie poinformuje o chorobie organizatora. Zdaje sobie sprawę, że nie ma gwarancji, iż udział w

turnieju nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem i wystąpienie choroby COVID-19. Mam świadomość, że

ryzyko  takie  istnieje  i  że  w/w  choroba  może  prowadzić  do  ujemnych  skutków  dla  zdrowia  i  życia  mojego  lub  mojego

dziecka/podopiecznego. Na wypadek zakażenia koronawirusem w toku zawodów lub dojazdu na turniej lub powrotu z turnieju nie

będę  wnosił  żadnych  roszczeń  wobec  Małopolskiego  Klubu  Karate  Oyama,  jego  Zarządu,  członków,  osób  zaproszonych,

zawodników, sędziów trenerów i innych osób powiązanych z turniejem. Oświadczenie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa

w turnieju i nie upoważnia do ubiegania się o ewentualne świadczenie z tytułu ubezpieczenia. 

Data oraz czytelny pełnoletniego zawodnika/sędziego/trenera/rodzica/opiekuna

                            ……………………..……………………………………………………
Udostępnienie i przetwarzanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu uczestnictwa  w w/w zawodach.

Przetwarzanie  danych  zgodne  z  RODO jak  i  wymaganiami  w  z  związku  z  sytuacją  epidemiologiczną
panującą w Polsce.

Oświadczenie

Zgodnie z rekomendacją „Sanepidu” i w trosce o Państwa bezpieczeństwo jako uczestników w/w zawodów prosimy o odpowiedzi

na poniższe pytania:

Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał Pan/Pani/podopieczny/syn/córka i był objęty nadzorem 

epidemiologicznym(kwarantanną)?        Tak/Nie

Czy obecnie występują u Pani/Pana/podopiecznego/syna/córki objawy infekcji? Tak/Nie

Czy obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach występowały objawy korona wirusa u kogoś z domowników  Tak/Nie

Miejscowość/data : ………………………………………………………………………….
Godź: …………………………………………………………………………………………

Czytelny podpis osoby wypełniającej ankietę :…………………………………………….

Numer telefonu: ……………………………………………………………………………..
Adres :………………………………………………………………………………………..

Powyższe wypełnione oświadczenie prosimy przekazać sędziemu/delegatowi podczas ważenia.


