
…………………………………………
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany(a) …………………………………………………………………………

jako przedstawiciel ustawowy małoletniego…………………………………………………..

uczestnika zajęć sportowych w HANDBALL ASY oświadczam, co następuje: 

1. Zostałem(am)  poinformowany(a),  że  zajęcia  zostają  wznowione  od  01.06.2020  z  zachowaniem

szczególnych zasad bezpieczeństwa, które na dzień dzisiejszy będą dotyczyły w szczególności:

 ograniczonej liczby osób w obiekcie, 

 braku możliwości pozostania opiekuna na terenie obiektu,

 dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego,

 czasu przerwy pomiędzy grupami, która wyniesie tyle, by swobodnie opuścić obiekt bez zbędnego

kontaktu z kolejnymi uczestnikami grup zajęciowych,

 obowiązku dezynfekcji rąk przed każdym wejściem i opuszczeniem obiektu,

 braku możliwości korzystania z szatni oraz zaplecza sanitarnego, za wyjątkiem WC (w istotnych

sytuacjach),

 zalecenia, aby uczestnicy zajęć przychodzili na zajęcia przebrani, mając możliwość jedynie zmienić

obuwie,

 wszelkich innych działań, które będą dotyczyły aspektów bezpieczeństwa oraz minimalizacji ryzyka

zakażenia, które mogą ulec zmianie/zostać doprecyzowane w zależności od brzmienia przepisów

powszechnie obowiązujących,  względnie  zaleceń właściwych organów np.  Państwowej  Inspekcji

Sanitarnej, jak również na skutek regulacji wprowadzonych przez właściciela/zarządcę obiektu.

2. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sportu i Turystyki,  w czasie zajęć prowadzący będzie starał się

zachować  odpowiedni  dystans  pomiędzy uczestnikami,  jednocześnie  mając  świadomość,  że  nie  ma

możliwości utrzymania tegoż dystansu przez cały okres trwania zajęć.

3. Zakazane jest ćwiczenie na zajęciach w maseczkach i rękawiczkach ochronnych.

4. Uczestnicy  zajęć  przynoszą  napoje  w  swoich  bidonach  (butelkach)  i  odkładają  je  na  wyznaczone

miejsce. Do odwołania nie będzie możliwości nalania wody w bidonu w czasie zajęć.

5. Uprasza się o przyprowadzanie dzieci na max. 10 min przed rozpoczęciem zajęć i odbieranie dzieci

punktualnie w momencie zakończenia zajęć. Osoby, które spóźnią się na zajęcia, mogą nie zostanie na

nie  wpuszczeni.  Jeśli  nie  ma  potrzeby,  uprasza  się  ponadto  aby dziecko  samodzielnie wchodziło  i

wychodziło z obiektu.

6. Zaleca się szybko i sprawnie opuszczać obiekt, w którym odbywają się zajęcia.

7. Świadoma i dobrowolna decyzja o powrocie do zajęć należy do przedstawiciela ustawowego każdego

dziecka z osobna i nie zostaje odgórnie narzucona przez Handball Asy. 



8. Nie ma pewności, że udział w zajęciach nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem i

wystąpienia choroby COVID-19. Przedstawiciel ustawowy zawodnika ma świadomość, że ryzyko takie

istnieje i że w/w choroba może prowadzić do ujemnych skutków dla zdrowia uczestnika.

9. Na wypadek zakażenia koronawirusem w toku treningu,  w czasie dojazdu na trening lub powrotu z

treningu nie będę wnosił(a) żadnych roszczeń wobec Handball Asy.

10. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, na możliwość niedopuszczenia dziecka do treningu (lub

usunięcie  w trakcie  zajęć)  przez prowadzącego w drodze  jednostronnej  decyzji,  w przypadku jeżeli

zostaną zauważone jakiekolwiek objawy mogące mieć wpływ na okoliczności opisane w niniejszym

oświadczeniu,  a także jeżeli  kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartość powyżej  37,5

stopni.

 Uczestnik  zajęć  jest  zdrowy,  nie  zaobserwowałem(am)  u  dziecka  ani  osób,  w  otoczeniu  których

przebywał  w  ciągu  ostatnich  14  dni  żadnych  przejawów  koronawirusa  (w  szczególności  gorączki

powyżej 37 stopni, kaszlu, duszności itd). Ponadto, uczestnik nie przebywa w kwarantannie/izolacji oraz

nie był za granicą w ciągu ostatnich 14 dni. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o każdej zmianie

okoliczności wskazanych w zdaniu pierwszym, a także rezygnacji z udziału w zajęciach w przypadku

wystąpienia jakichkolwiek negatywnych objawów.

 Przyjmuję  do  wiadomości,  iż  ponoszę  całkowitą  odpowiedzialność  za  podanie  nieprawdziwych

informacji  w  zakresie  stanu  zdrowia  dziecka  lub  zatajenie  przeciwwskazań  zdrowotnych

uniemożliwiających  mu  bezpieczny  udział  we  współzawodnictwie  sportowym,  a  także  nie

poinformowaniu o ich wystąpieniu.

 Klasyczny regulamin zajęć, który został podpisany wraz z formularzem zgłoszeniowym,  w dalszym

ciągu jest aktualny i przestrzegany.

 Powyższe oświadczenie mam świadomość oddać w momencie przyjścia na zajęcia – brak podpisanego

oświadczenie w obecnej sytuacji jest równoznaczny z brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach.

Ponadto brak przestrzegania powyższych zasad w trakcie trwania zajęć, może skutkować zakończeniem

uczestnictwa w danych zajęciach. 

………………………………………………………………

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego


