
Deklaracja rodzica dziecka zdrowego do uczestnictwa w treningach           

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orbitek” Straszęcin 

 

Deklaruję i wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …………………………..         

w treningach badmintona  przez cały czas trwania epidemii zgodnie z wytycznymi 

Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi ww. zajęć. 

Jednocześnie 

Zobowiązuję się, że moje dziecko ……………………………………będzie  uczestniczyć   

w treningach  zdrowe, bez objawów chorobowych (kaszel, katar, biegunka, ból, gorączka, 

itp.) przez czas trwania epidemii. Powyższe zobowiązanie  ma na celu realizację przez szkołę 

działań prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych z ogłoszeniem stanu epidemii. 

 

     ................................................................ 

       podpis rodzica 

 

Oświadczenie o braku osób na kwarantannie lub w izolacji 

 

Oświadczam, że w moim domu nikt nie przebywa na kwarantannie ani w izolacji domowej. 

Jednocześnie zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania telefonicznego 

placówki w razie zmiany sytuacji lub potwierdzenia u kogoś z członków mojej rodziny 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Moje dziecko w takiej sytuacji nie będzie brało udziału  

w zajęciach.  

 

................................................................ 

       podpis rodzica 

Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka 

 

Niniejszym wyrażam zgodę, przez czas trwania stanu epidemii spowodowanego chorobą 

COVID-19, do badania temperatury ciała mojego dziecka ......................................................... 

przy użyciu termometru, każdego dnia przed zajęciami  lub  

w trakcie zajęć. Powyższa zgoda ma na celu realizację przez szkołę i klub działań 

prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych z ogłoszeniem stanu epidemii. 

 

................................................................ 

       podpis rodzica 



Zgoda na udostępnienie danych osobowych dziecka 

 

Niniejszym wyrażam zgodę, przez czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia 

epidemicznego, spowodowanego chorobą COVID-19, do udostępnienia danych osobowych 

mojego dziecka ...............................................................   Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Powyższa zgoda ma na celu 

realizację przez szkołę i klub działań prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych  

z ogłoszeniem stanu epidemii. 

 

................................................................ 

       podpis rodzica 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, iż zdaję sobie sprawę, że szkoła i klub zapewnia opiekę dla mojego dziecka, ale 

nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa epidemicznego. Mam świadomość, że oddanie 

dziecka pod opiekę trenera klubowego nie jest obowiązkowe i ma miejsce wyłącznie na moją 

odpowiedzialność. 

 

................................................................ 

       podpis rodzica 

 

 

Aktualne numery telefonów do pilnego kontaktu 

 

Matka .................................................................... 

Ojciec .................................................................... 

 

Niniejszym zobowiązuję się do stałej gotowości do odebrania połączenia telefonicznego  

z placówki. 

................................................................ 

       podpis rodzica 

 

 

 


