
Załącznik nr 1 do wewnętrznej procedury bezpieczeństwa obowiązującej na zajęciach organizowanych przez 

Giżycki Klub Aikido (GKA) w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę Covid-19 

Oświadczenie i zgoda dorosłej osoby lub rodziców/opiekunów prawnych – 

w przypadku nieletnich. 

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą na zajęciach 

organizowanych przez Giżycki Klub Aikido, w trakcie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zobowiązuję się 

do przestrzegania zapisów w niej zawartych. Jestem świadomy zagrożeń związanych z uczestniczenia/ 

ćwiczeniem dziecka* na zajęcia aikido, wynikających  z panującej w kraju epidemii   koronawirusa SARS-CoV-

2, wywołującego zachorowania na COVID - 19. 

 

2. Oświadczam, że ja/moje dziecko* ..............................................................................                                            
       imię, nazwisko 

• nie przejawia/m żadnych oznak choroby  lub alergii na środki higieny osobistej i środki czystości,  
a także nie jest/em uczulone/y/a na środki dezynfekujące oraz gumę 

• żadna osoba z naszego najbliższego otoczenia, domowników i rodziny nie przebywa na kwarantannie 
bądź izolacji domowej w związku z podejrzeniem bądź chorobą COVID - 19. Ponadto żadna z w/w 
osób nie przejawia widocznych oznak choroby 

• ja/moje dziecko* oraz członkowie rodziny zamieszkujący nie mieli kontaktu z osobami zakażonymi 
lub przebywającymi w izolacji w ciągu ostatnich 2 tygodni. 

• Zobowiązuję się natychmiast powiadomić instruktora prowadzącego zajęcia w przypadku zmian 
w stanie zdrowia moim/dziecka*, bądź w moim/jego* otoczeniu rodzinnym i domowym, które 
to zmiany mogą stanowić źródło zakażenia koronawirusa SARS-CoV-2 dla osób przebywających 
na zajęciach. 
 

3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mój/mojego dziecka* każdorazowo przed wejściem na salę. 

Rozumiem, że w przypadku stwierdzenia objawów choroby lub temperatury powyżej 37,2   ͦC ja/dziecko nie 

będzie mogło uczestniczyć w zajęciach. 

4. Oświadczam, że wyrażam wolę uczestnictwa mojego dziecka* ..........................................................  
         imię, nazwisko                                              w zajęciach 
organizowanych przez Giżycki Klub Aikido. 

5. Informacja o aktualnych numerach telefonów kontaktowych celem przygotowania szybkiej ścieżki 
komunikacji z rodzicem/ze mną* 

telefon 1: ..........................................................................................                                                                                                                     
   imię, nazwisko    rodzica / opiekuna prawnego 

telefon 2: : ..........................................................................................                                                                                                                     
   imię, nazwisko    rodzica / opiekuna prawnego 

6. Zobowiązuję się, w przypadku próby nawiązania przez instruktora, połączenia telefonicznego z numeru 
795 649 731 (Jacek Szpakowski) lub 535 318 004 (Magdalena Szymańska) do natychmiastowego 
oddzwonienia pod wskazany numer telefonu.   

* niepotrzebne skreślić 

 

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

  Data                                     czytelny podpis składającego oświadczenie 


