
OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

Dziecka uczestniczącego w obozie letnim organizowanym przez UKS ORŁY ZIELONKA 

W związku z koniecznością zapewnienia jak najwyższego bezpieczeństwa w czasie epidemii każdy rodzic/opiekun 

uczestniczącego dziecka zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w obozie 

organizowanym w okresie wzmożonej zachorowalności na COVID - 19 oraz zgłoszeń planowanych obecności.  

Oświadczam, że mój syn: …………………………………………………………………………………………………………………. (nazwisko i imię 

dziecka) ani nikt z najbliższego otoczenia dziecka, według mojej najlepszej wiedzy, w ciągu ostatnich dwóch tygodni, 

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, czy otoczenia, nie 

przebywa na kwarantannie, ani nie przejawia widocznych oznak choroby dróg oddechowych.  

Ponadto, stan zdrowia dziecka jest dobry, syn nie przejawia żadnych oznak chorobowych takich jak w szczególności: 

podwyższona temperatura (powyżej 37,5 °C), katar,  kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, 

utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.  

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności oraz ryzyka wynikającego z 

podjęcia dobrowolnej decyzji o uczestnictwie dziecka w obozie letnim  w aktualnej sytuacji epidemiologicznej 

panującej w Polsce i na świecie (pandemia).  

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka podczas kolonii 

letnich 

• zdaję sobie sprawę, że podczas obozu organizowanym przez UKS ORŁY ZIELONKA może dojść do zakażenia 

COVID – 19, mimo wprowadzonych obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych,  

• zdaje sobie sprawę, iż w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia podczas obozu również moje 

dziecko zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę. Miejsce i sposób odbywania kwarantanny ustali 

odpowiednia Stacja Sanitarna Sanepidu. 

• zdaje sobie sprawę, iż w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka  lub personelu, obóz 

może zostać zawieszony , a wszyscy przebywający w danej chwili na obozie mogą zostać skierowani na 

kwarantannę, na którą skieruję odpowiednia stacja Sanitarna Sanepidu,  

• zdaje sobie sprawę, iż w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka dziecko  to zostanie 

natychmiast umieszczone w przygotowanym wcześniej izolatorium wyposażonym w niezbędne środki ochrony 

osobistej; jednocześnie niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i 

organy,  

• oświadczam, iż dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na środki dezynfekujące. Są to następujące 

środki…………………………………………………….………………(wypełnić przy zaznaczeniu odpowiedzi „jest”) 

• oświadczam, że bezwarunkowo i nieodwołalnie zobowiązuję się do odebrania dziecka z kolonii w ciągu 12 

godzin w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby ( podwyższona temperatura, kaszel, katar, 

duszności) lub wydania takiego zalecenia przez Stację Sanitarną Sanepidu albo inny umocowany organ   

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka podczas obozu lub wystąpienia objawów podczas obozu, nie 

będę wnosił roszczeń finansowych, skarg, zażaleń, pretensji do kierownika oraz organu prowadzącego, albowiem 

jestem całkowicie świadom/świadoma zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji. Decyzja o udziale 

dziecka w obozie jest całkowicie dobrowolna podjęta przeze mnie po uprzednim zapoznaniu się ze stosownymi 

wytycznymi.  

              
 
                ……………………………………                                                                                …………………………………….  

(data i podpis rodzica)                                                                                     (data i podpis rodzica) 


