
                 Załącznik Nr 1  do  Zarządzenia Nr 9 Dyrektora MOS w Słupcy 

 

OŚWIADCZENIE  RODZICÓW/OPIEKUNÓW  PRAWNYCH 

DZIECKA, KTÓRE  UCZĘSZCZA  NA  ZAJĘCIA 

MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA  SPORTOWEGO  W  SŁUPCY 

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki 

_________________________________ w zajęciach sekcji _______________________________ 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy, w okresie pandemii oraz, że zapoznałem/am się               

i akceptuję procedury bezpieczeństwa obowiązujące w MOS w stanie zagrożenia epidemicznego. 

Jednocześnie zobowiązuję się do przekazania w/w procedur bezpieczeństwa mojemu dziecku, 

poinformowania go o obowiązku ich przestrzegania oraz skutkach naruszenia tego obowiązku. 

1. Syn/córka jest zdrowy/a i nie ma przeciwskazań zdrowotnych uniemożliwiających u/jej 

bezpieczny udział w zajęciach sekcji  __________________________________________________ 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy. Jednocześnie zobowiązuję się  do każdorazowego, 

niezwłocznego informowania MOS o zmianie stanu zdrowia syna/córki   i wystąpieniu przeciwwskazań 

zdrowotnych uniemożliwiających mu/jej bezpieczny udział    w zajęciach.  

2. Nie zaobserwowałem/am u syna/córki ani osób, w otoczeniu których przebywał w ciągu  

ostatnich 14 dni objawów choroby COVID-19 (w szczególności gorączki powyżej 37 stopni, kaszlu, 

duszności). 

3. Syn/córka, ani jej/jego najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie  

przebywają w kwarantannie/izolacji oraz nie przebywali za granicą w ciągu ostatnich 14 dni. 

4. Przyjmuję do wiadomości, iż ponoszę całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych  

informacji w zakresie stanu zdrowia syna/córki lub zatajenie przeciwwskazań zdrowotnych 

uniemożliwiających mu bezpieczny udział w zajęciach. 

5. Jestem świadomy/a, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich 

uczestników zajęć, wraz z opiekunami, dyrekcją, jak również ich rodzinami. 

6. Pomimo wdrożenia nadzwyczajnych procedur chroniących dzieci i pracowników, jestem  

świadomy/a możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów i innych 

dzieci COVID-19. 

7. Jestem świadomy/a, iż może zostać naruszona reguła dystansu społecznego, tj w szczególności  

konieczności udzielenia zawodnikowi/zawodniczce pierwszej pomocy przedmedycznej, jak również 

(zwłaszcza w przypadku zawodników/zawodniczek najmłodszych) zapewnienia innej pomocy 

niezbędnej do bezpiecznego udziału w zajęciach. W takich sytuacjach kontakt prowadzącego zajęcia  

(innej uprawnionej osoby) z zawodnikiem/zawodniczką odbywać się będzie z zachowaniem wszelkich 

możliwych środków bezpieczeństwa. 

8. W przypadku zakażenia koronawirusem syna/córki w trakcie zajęć, dojazdu na zajęcia lub  

powrotu z zajęć nie będę wnosić roszczeń wobec Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy. 



9. Wyrażam zgodę na kontrolne sprawdzenie temperatury ciała syna/córki przez prowadzącego       

z użyciem bezdotykowego termometru. Dostosuję się do zaleceń MOS w Słupcy do regularnego 

monitorowania temperatury ciała dziecka. 

10. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, na niedopuszczenie syna/córki do zajęć MOS  

w Słupcy (przez prowadzącego zajęcia) w drodze jednostronnej decyzji, w przypadku zauważenia 

objawów choroby, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartość powyżej 37 

stopni. 

11. Przyjmuję do wiadomości, że syn/córka mogą zostać niedopuszczeni do udziału w zajęciach ze  

względu na nieprzestrzeganie zasad organizacyjno-sanitarnych.  podczas przebywania na obiekcie,        

w którym odbywają się zajęcia. 

12. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję MOS  

w Słupcy. 

 

 

 ________________________________  _________________________________ 

  (miejscowość, data)    (podpis Rodziców/Opiekunów prawnych) 

 

 Telefon kontaktowy: ________________________ 

    

 


