
 

OŚWIADCZENIE 
o zapoznaniu się z Procedurami organizacji akcji „Wakacje w mieście 2021”  

przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach  

w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID- 19  

 

zajęcia w terminie …………………………………… 

Imię i nazwisko uczestnika zajęć: ......................................................................................rok urodzenia ..................... 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna uczestnika zajęć ………......……………………………………..………………………. 

tel. kontaktowy rodzica/opiekuna …………….………………………………………………………..………………….……. 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w OSiR 

Boguszów-Gorce, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń. 
 

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się wirusem COVID-19 mojego dziecka, mnie, moich domowników i 

innych uczestników podczas zajęć w ramach akcji „Wakacje w mieście 2021” organizowanych przez OSiR w 

Boguszowie-Gorcach. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę 

wszystkich uczestników zajęć wraz z pracownikami jednostki, jak również ich rodzinami. 
 

3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem mojego dziecka  

w zajęciach w ramach akcji „Wakacje w mieście 2021” organizowanych przez OSiR w Boguszowie-Gorcach oraz 

narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie. W sytuacji zarażenia się  

na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Boguszowie-Gorcach, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego  

z panującej obecnie pandemii. 
 

4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a 

każdy z domowników jest zdrowy. 
 

5. Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego 

żadne niepokojące objawy chorobowe. 
 

6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono 

styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę. 
 

7. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do 

każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów zajęć odebrania dziecka w trybie natychmiastowym. 
 

8. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię pracowników Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Boguszowie-Gorcach.  Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych 

osobowych w przypadku zarażenia COVID-19 
 

9. Oświadczam również, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w wycieczce/zajęciach. 
 

10. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach prosimy o poinformowanie o tym fakcie organizatorów.  

 

11. Informujemy, że na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z póź.zm.) uczestnicząc w imprezach OSIR 
wyrażają Państwo (m.in. uczeń, rodzic/opiekun, widz) zgodę na przetwarzanie swoich i dzieci/podopiecznych 
danych osobowych oraz na rejestrowanie wizerunku i dźwięku w celu działań statutowych Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Boguszowie-Gorcach. 

 

 

Boguszów-Gorce, dn. ……………..…….   

                                    …………………..…………………………. 

                        podpis rodzica/opiekuna/uczestnika zajęć 

 

 

Ośrodek sportu i Rekreacji 
w Boguszowie-Gorcach 

ul. Olimpijska 1 
58-371 Boguszów-Gorce 

tel. 74 8440-305 lub 965-966288 



 

Zasady organizacji akcji „Wakacje w mieście 2021” przez OSiR w Boguszowie-Gorcach 

w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID- 19 
  

1. Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia jest podpisanie i złożenie oświadczenia  
o zapoznaniu się z poniższymi zasadami. Oświadczenie musi zostać złożone wraz  
z przyprowadzeniem dziecka w pierwszym dniu jego pobytu. 

 

2. Uczestnikiem akcji „Wakacje w mieście”  

a) może być tylko zdrowe dziecko, co poświadczają rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub pełnoletni 
uczestnicy w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną, 

b) może być dziecko, które nie zamieszkiwało z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie miało 
kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się 
na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku 

c) mogą być osoby przygotowane do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z 
zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad 
higieny. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku: 

a) udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką 
komunikację, 

b) osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby 
zakaźnej, nie podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji, 

c) jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, 
rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie, na etapie zgłaszania udziału 
w wypoczynku, w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku,  

d) należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w maseczki do użycia podczas pobytu na wypoczynku. 

4. Wyżywienie - każdy z uczestników jest zobowiązany do posiadania własnego wyżywienia oraz napojów na czas 
trwania zajęć zarówno stacjonarnych jak i wyjazdowych (wycieczki, wyjazdy na basen). 

5. Dojazd - dojazd na miejsce wypoczynku – miejsce zbiórki powinien odbywać się w formie dojazdu własnego lub 
transportem zorganizowanym (także transportem publicznym) zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. ORGANIZATOR 

a) zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie 
obiektu; w pomieszczeniach sanitarnych wywiesza instrukcje (plakaty) dotyczące skutecznego mycia i 
dezynfekcji rąk; organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje 
prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku, 

b) program wypoczynku będzie realizowany zgodnie z nakazami i zakazami, wynikającymi z  obowiązujących 
przepisów. 

c) infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy, będą regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków 
dezynfekujących. 

d) sale, w których będą prowadzone zajęcia będą regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane. 

7. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z Boguszowa-Gorc w ramach akcji Wakacje w mieście 2021 będą 
organizowane w oparciu o „Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 
w 2021 r.” 

 
 

Boguszów-Gorce, dn. ……………..…….   
                                    …………………..…………………………. 

                                          podpis rodzica/opiekuna/uczestnika zajęć 
 
 

 

http://odk.jgora.pl/wp-content/uploads/2020/06/O%C5%9AWIADCZENIE_P%C3%B3%C5%82kolonie_2020.docx
http://odk.jgora.pl/wp-content/uploads/2020/06/O%C5%9AWIADCZENIE_P%C3%B3%C5%82kolonie_2020.docx

