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OŚWIADCZENIE  

 

 Oświadczam, że wraz z dzieckiem jesteśmy przygotowani do stosowania się do wytycznych 
i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz 
przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. 

 Osoba odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu będzie zdrowa, nie będzie miała 
objawów infekcji lub choroby zakaźnej (temperatura, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, 
bóle gardła i inne nietypowe), nie zamieszkiwała z osobą przebywającą na kwarantannie 
lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. 

 Dziecko będzie zdrowe, nie będzie miało objawów infekcji lub choroby zakaźnej 
(temperatura, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła i inne nietypowe), nie 
zamieszkiwała z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 
w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. 

 Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg 
zakażenia, zobowiązuję się poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania 
udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. 

 W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych będzie dostarczona opinia 
lekarska o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku. 

 Dziecko będzie zaopatrzone w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na 
wypoczynku. 

 Zobowiązuję się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku 
w przypadku wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona 
temperatura, kaszel, katar, duszności), a decyzja o konieczności odbioru potwierdzona 
zostanie przez lekarza. 

 Oświadczam, że jestem świadomy ryzyka związanego z COVID-19 i związaną z tym 
ewentualnością kwarantanny. 

 

Należy zaznaczyć, że mimo dołożenia wszelkiej staranności przez organ prowadzący i kadrę 
placówki, może dojść do zakażenia, gdyż część przypadków przebiega całkowicie bezobjawowo. Za 
tego rodzaju zdarzenia organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
 

Zapoznałem/am się z regulaminem i wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w obozie. 
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