
 

 

OŚWIADCZENIE 
o zapoznaniu się z Regulaminem akcji „Ferie zimowe w mieście 2022” organizowanej 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. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem akcji 

„Ferie zimowe w mieście 2022” i akceptuję procedury 

bezpieczeństwa obowiązujące w OSiR Boguszów-Gorce w 
trakcie epidemii COVID-19  i nie mam w stosunku do nich 
zastrzeżeń. 

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się wirusem 
SARS CoV-2 przez moje dziecko, mnie, moich domowników 

i innych uczestników podczas zajęć w ramach akcji „Ferie 
zimowe w mieście 2022”. 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 „Ferie zimowe w mieście 2022” 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 panującego 
nadal stanu pandemii. 

4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby 
zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, 
a żaden z domowników nie wykazuje oznak choroby. 

5. Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny 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/podopiecznego: gorączka, duszności, katar, kaszel, 
nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z 
zagranicy lub odbywały kwarantannę. 

7. W przypadku, gdyby u mojego dziecka/podopiecznego 
wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się 
do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów zajęć 
i odebrania dziecka w trybie natychmiastowym. Rozumiem, 
że w sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka 
zostanie wezwany transport medyczny bez konieczności 
uzyskania mojej zgody. 

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

Rekreacji w Boguszowie-Gorcach.  Wyrażam zgodę na 
przekazanie terenowej jednostce Sanepid danych 
osobowych w przypadku zarażenia COVID-19 

9. Oświadczam, że stan zdrowia mojego 
dziecka/podopiecznego pozwala na udział w wycieczkach i 
zajęciach terenowych / oświadczam że z powodu 
…………………………………………………………………………………… 
moje dziecko/podopieczny nie może uczestniczyć w 
wycieczkach i zajęciach terenowych*  

(*niepotrzebne skreślić) 

10. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach w czasie 
trwania akcji zobowiązuję się do poinformowania o tym 
fakcie Organizatora.  

11. Przyjmuję do wiadomości, 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 przetwarzane będą dane osobowe 
moje i mojego dziecka/podopiecznego. Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez OSIR w Boguszowie-Gorcach tych danych, na 
rejestrowanie wizerunku i dźwięku. Dane osobowe będą 
przetwarzane wyłącznie w celu realizacji działań statutowych 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach oraz wykonania 
ciążących na OSIR obowiązków prawnych, np. cele windykacyjne, 
dochodzenie roszczeń itp.  Odbiorcami danych osobowych mogą 
być podmioty, z usług których OSIR korzysta w celu realizacji 
umowy na podstawie art. 28 RODO, a także podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres i w zakresie 
wymaganym przez przepisy prawa (np. do czasu przedawnienia 
roszczeń z tego wynikających). OSIR nie przekazuje danych do 
państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG). Dane osobowe nie podlegają 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
W każdej chwili mam prawo dostępu do danych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do 
innego administratora danych. W przypadku uznania, że 
przetwarzanie przez OSIR dane osobowe narusza przepisy RODO, 
przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie 
przetwarzania Państwa danych osobowych. Podanie danych jest 
konieczne w celu wykonania świadczenia.

 

Boguszów-Gorce, dn. ……………..…….  2022 r.                          …………………..……………………………..………………………. 

                                        podpis rodzica/opiekuna oraz uczestnika zajęć 


