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OŚWIADCZENIE RODZICA 
 
 
Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………….....................…. (imię i nazwisko rodzica) na 

potrzeby organizacji półkolonii Lato z Akademią Bronowice 2021 przez klub Akademia Piłkarska Bronowice Lublin 

oświadczam względem mojego syna/mojej córki ………………………………………………………………………….....................…. 

(imię i nazwisko dziecka) co następuje: 

 
1. Oświadczam, iż uczestnictwo mojego dziecka w półkoloniach jest to świadoma i dobrowolna decyzja. 

 
2. Oświadczam, iż  zostałem/am poinformowany/a o braku gwarancji, że udział w półkoloniach nie spowoduje 

zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby COVID-19. Jako rodzic/opiekun  prawny 
uczestnika mam świadomość, że ryzyko takie istnieje i że ww. choroba może prowadzić do ujemnych skutków dla 
zdrowia i życia uczestnika i oświadczam, że z tego tytułu nie będę rościł/a żadnych pretensji w stosunku do 
organizatora półkolonii. 
 

3. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że w czasie półkolonii mogą zdarzyć się sytuację, kiedy zostanie naruszona 
reguła dystansu społecznego tj. w szczególności konieczność udzielenia uczestnikowi pierwszej pomocy 
przedmedycznej. W takich sytuacjach kontakt opiekuna z uczestnikiem odbywać się będzie z zachowaniem wszelkich 
możliwych środków bezpieczeństwa. 

 
4. Oświadczam, że ogólny stan zdrowia dziecka uczestniczącego w półkoloniach sportowych nie budzi zastrzeżeń.  

W szczególności nie wykazując symptomów towarzyszących chorobie COVID-19 takich jak wysoka gorączka, kaszel 
lub duszność.  
 

5. Oświadczam, że moje dziecko nie miało kontaktu z osobą u której stwierdzono chorobę COVID-19 lub podejrzaną  
o zakażenie i przebywającą na kwarantannie w okresie 14 dni licząc wstecz od dnia rozpoczęcia półkolonii.  
 

6. Oświadczam, iż dziecko jest świadome obowiązku przestrzegania wzmożonych zasad higieny. Stosowanie się do 
regulaminu oraz wytycznych sanitarnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa nie będzie stanowiło 
problemu. 

 
7. Oświadczam, iż wyrażam każdorazowo zgodę na pomiar temperatury ciała względem mojego dziecka. 

 
8. Oświadczam, iż dysponuję możliwością odbioru dziecka w sytuacji nagłej zasygnalizowanej przez organizatora. 

 

9. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, iż ponoszę całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych 
informacji o stanie zdrowia mojego dziecka  lub zatajanie przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających udział w 
półkoloniach 

 
10. Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem organizowanych półkolonii. 

                                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                      Z poważaniem, 

…………………………………………………                                      ………………………………………………… 
          (data)                                                                                                         (podpis rodzica/opiekuna 


