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Oświadczenie uczestnika wydarzenia 

w związku ze stanem epidemii COVID-19 

 

Ja, niżej podpisana/y _________________________________________________________________ 

Nr telefonu: ________________________________________________________________________ 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego 

obowiązującymi na Stadionie Lekkoatletycznym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie  

i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie 

oświadczenia:  

1. Nie jestem zakażony/a wirusem ani SARS-COV-2.  

2. Nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.  

 

W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym na Stadionie 

Lekkoatletycznym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie wystąpią u mnie objawy zakażenia 

COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby 

sanitarne i epidemiologiczne, a także Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi na adres mailowy: ngo@leszno.pl oraz podjąć  niezbędne kroki wg wskazań GIS 

https://www.gov.pl/web/koronawirus.  

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych 

osobowych Administratora Danych– w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych (np. 

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lesznie) w zakresie niezbędnym do dochodzenia 

epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim 

kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, 

przeciwdziałania, zwalczania SARS – CoV – 2 (COVID-19). 

 

 

________________________________ 

                                                                                                                 data, czytelny podpis  
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/dla osób niepełnoletnich – wypełnia rodzic/opiekun/ 

 

Oświadczenie uczestnika wydarzenia 

w związku ze stanem epidemii COVID-19 

 

Ja, niżej podpisana/y _________________________________________________________________ 

Nr telefonu: ________________________________________________________________________ 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się i moje dziecko z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

epidemicznego obowiązującymi na Stadionie Lekkoatletycznym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Lesznie i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie 

oświadczenia zarówno ja jak i moje dziecko:  

1. Nie jesteśmy zakażeni wirusem ani SARS-COV-2.  

2. Nie przebywamy na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.  

 

W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym na Stadionie 

Lekkoatletycznym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie wystąpią u mnie lub/i mojego dziecka 

objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe 

miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi na adres mailowy: ngo@leszno.pl oraz podjąć  niezbędne kroki 

wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus.  

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych moich i mojego dziecka zawartych w oświadczeniu  

w zbiorze danych osobowych Administratora Danych – w celu przekazania na żądanie właściwych służb 

sanitarnych (np. Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lesznie) w zakresie niezbędnym do 

dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am  

w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS – CoV – 2 (COVID-19). 

 

 

________________________________ 

                                                                                                             data, czytelny podpis rodzica/opiekuna 

  

http://www.ngo.leszno.pl/

