
OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …………………………………………………………………………………………  

w zajęciach Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.  (imię i nazwisko dziecka) 

 

Wyrażając zgodę jestem świadoma/y zagrożeń jakie związane są z pandemią koronawirusa COVID 19. 

Jednocześnie oświadczam, że dziecko:  
• według mojej wiedzy jest zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
•nie miało kontaktu ani żaden z domowników z osobami chorymi na COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa 
(SARS-CoV-19) w ciągu ostatnich 10 dni,  
• nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w zajęciach.  
• jeżeli dziecko będzie przyprowadzane i odbierane z zajęć oświadczam, że będą wyłącznie przez osoby zdrowe. 
 
Zobowiązuję się poinformować Międzyszkolny Ośrodek Sportowy o wykryciu COVID-19 wywoływanej przez 
koronawirusa (SARS-CoV-19) u mojego dziecka lub któregoś  z domowników. 
 
Jestem świadomy, że zatajenie którejś z powyższych informacji może mieć wpływ na zdrowie i życie pozostałych 
dzieci uczęszczających na zajęcia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, jak i wszystkich osób z nimi 
zamieszkujących, a także pracowników MOS. 
 
Jako rodzic/opiekun prawny* zobowiązuje się zapewnić małoletniemu bezpieczny transport na zajęcia                                  
i w drodze powrotnej z zajęć oraz zabezpieczyć wymagane przepisami środki ochrony i dezynfekcji.  
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Procedurami Bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19                                       

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Sosnowcu zamieszczonymi na stronie mos.sosnowiec.pl. 

Oświadczam też, że w pełni podporządkuję się procedurom ustalonym przez organizatora zajęć sportowych. 
 
 

             

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

 Numer telefonu do kontaktu   Data i czytelne podpisy Rodziców/ prawnych opiekunów 

                   

 

Zgoda 

Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L.  z 2016 r. Nr 119, poz. 1)                           

wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na kontrolne dokonywanie pomiaru temperatury  mojego 

dziecka………………………………………………..……………. przez nauczyciela Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego                              

w Sosnowcu. Przyjmuję do wiadomości, że MOS zaleca, aby regularnie monitorować temperaturę ciała                                     

i dokonywać jej sprawdzenia co najmniej dwa razy dziennie. 

*niepotrzebne skreślić 

 

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

                                                                        Data i czytelne podpisy Rodziców/ prawnych opiekunów 


