
OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany(a) ________________________________________________________ jako 

użytkownik kompleksu boisk orlik przy ul. Powstańców Wielkopolskich 22 b, oświadczam co 

następuje:  

1. Zapoznałem się z Zarządzeniem nr 4/2020 Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Słupcy z dnia 04 maja 2020 r. i zobowiązuję się do przestrzegania: 

a) zawartych w nim zasad korzystania z boisk  

b) wszelkich innych działań, które będą zmierzały do zapewnienia bezpieczeństwa oraz 

minimalizacji ryzyka zakażenia;  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. Mam świadomość, że nie ma gwarancji korzystania z boiska bez ryzyka zakażenia 

koronawirusem i wystąpienia choroby Covid 19. Ryzyko takie istnieje a w/w choroba może 

prowadzić do ujemnych skutków dla mojego zdrowia i życia.  

3.  W czasie korzystania z boisk mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy zostanie naruszona reguła 

dystansu społecznego tj. w szczególności konieczność udzielenia użytkownikowi pierwszej 

pomocy przedmedycznej. W takich sytuacjach kontakt trenera (innej uprawnionej osoby)                      

z zawodnikiem odbywać się będzie z zachowaniem wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa. 

4. Znajduję się w bardzo dobrej formie fizycznej, nie posiadam żadnych chorób ani kontuzji, nie 

zaobserwowałem u siebie ani osób w moim otoczeniu w ciągu ostatnich 14 dni żadnych przejawów 

koronawirusa (w szczególności gorączki powyżej 37 stopni, kaszlu, duszności itd). Ponadto, nie 

przebywam w kwarantannie/izolacji oraz nie byłem zagranicą w ciągu ostatnich 14 dni. 

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić administratora obiektu o każdej zmianie okoliczności 

wskazanych w zdaniu pierwszym, a także rezygnacji z udziału w korzystaniu z obiektu w przypadku 

wystąpienia jakichkolwiek negatywnych objawów.  

5. Na wypadek zakażenia koronawirusem w toku korzystania z obiektów nie będę wnosił żadnych 

roszczeń wobec administratora kompleksu boisk.  

6. Wyrażam zgodę na kontrolne sprawdzanie temperatury ciała przez animatorów zatrudnionych 

na kompleksie boisk z użyciem bezdotykowego termometru.  

7. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, na możliwość niedopuszczenia mnie do korzystania 

z boisk przez animatora w drodze jednostronnej decyzji, w przypadku jeżeli zostaną zauważone 

jakiekolwiek objawy mogące mieć wpływ na okoliczności opisane w niniejszym oświadczeniu,         

a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartość powyżej 37 stopni.  

 

        

_______________________________________ 

      (podpis osoby korzystającej z kompleksu boisk) 

 


