
Oświadczenie dotyczące COVID-19

Ja, niżej podpisany(a) ________________________________________________________________
jako przedstawiciel ustawowy małoletniego______________________________________________
oświadczam co następuje: 
1. Zostałem poinformowany przez Mosiński Klub Żeglarski( czytaj dalej organizatora biwaków 
żeglarskich), że:
1) Klub organizuje wypoczynek dzieci z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa, które na
dzień dzisiejszy będą dotyczyły w szczególności:

• ograniczonej  liczby  osób  na  obiekcie  –  maksymalnie  8  osób  w  grupie  +  wychowawca
i pomocnik

• braku  możliwości  przebywania  na  obiekcie  innych  osób  niż  wyżej  wymienionych
(za wyjątkiem obsługi obiektu)

• obowiązku dezynfekcji rąk przez uczestników oraz kadrę obozu
• braku możliwości odwiedzin
• wszelkich  innych  działań,  które  będą  zmierzały  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  oraz

minimalizacji  ryzyka  zakażenia,  a  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  Klub  będzie  dążył  do  zachowania  odpowiedniego
dystansu pomiędzy uczestnikami i grupami. 
3)  Świadoma  i  dobrowolna  decyzja  o  udziale  dziecka  w  biwaku  należy  do  przedstawiciela
ustawowego każdego uczestnika z osobna i nie zostaje odgórnie narzucona przez organizatora. 
4) Nie ma gwarancji, że udział w biwaku nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem
i wystąpienia  choroby COVID-19.  Przedstawiciel  ustawowy uczestnika  ma świadomość,  że  ryzyko
takie istnieje i że w/w choroba może prowadzić do ujemnych skutków dla zdrowia i życia dziecka. 
5) W czasie pobytu mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy zostanie naruszona reguła dystansu społecznego
tj.  w  szczególności  konieczność  udzielenia  uczestnikowi  pierwszej  pomocy  przedmedycznej,  jak
również  (zwłaszcza  w przypadku  najmłodszych dzieci)  zapewnienia  innej  niezbędnej  pomocy do
bezpiecznego udziału  w zajęciach.  W takich  sytuacjach kontakt  wychowawcy  (innej  uprawnionej
osoby)  z  uczestnikiem  odbywać  się  będzie  z  zachowaniem  wszelkich  możliwych  środków
bezpieczeństwa. 
2. Na wypadek zakażenia koronawirusem w toku trwania biwaku  nie będę wnosił żadnych roszczeń
wobec Klubu. 
3.  Wyrażam  zgodę  na  kontrolne  sprawdzanie  temperatury  ciała  uczestnika  przez  wychowawcę
z  użyciem  bezdotykowego  termometru.  Przyjmuję  do  wiadomości,  że  organizator  zaleca,  aby
regularnie  monitorować  temperaturę  ciała  i  dokonywać  jej  sprawdzenia  co  najmniej  dwa  razy
dziennie. 

ANKIETA:

Czy w ostatnich 14 dniach był kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem
COVID-19 lub osobą przebywającą w kwarantannie domowej? Tak / Nie Czy w
ostatnich 14 dniach dziecko powróciło  z  zagranicy? Tak /  Nie  Czy występują
objawy świeżej infekcji /gorączki u domowników? Tak / Nie
Czy w ciągu ostatnich 24 godzin występowały następujące objawy: (odpowiednie zakreślić)
Temperatura powyżej Tak / Nie
Kaszel Tak / Nie
Duszności Tak / Nie
Aktualny pomiar temperatury ciała dziecka: ......

W przypadku podania nieprawdziwych informacji, jestem świadoma/-y zagrożenia życia i zdrowia
swojego i innych.

Data i podpis rodzica / opiekuna: .........................................................


