
 

 

  
Więcej informacji na www.ngo.leszno.pl oraz fanpage Leszczyńskie NGO 

 
 

 

Regulamin 

VI edycja akcji Aktywne Obywatelskie Leszno 

 

Bieg na 100-lecie powrotu Leszna do macierzy – 12.09.2020 r. /sobota/ 

 

REGULAMIN BIEGU NA DYSTANSIE 2020 metrów dnia 12.09.2020 r.  

I. CEL 

• Inauguracja VI edycji akcji Aktywne Obywatelskie Leszno 

• Integracja lokalnej społeczności i instytucji działających w obszarze pożytku publicznego; 
• Uczczenie 100 rocznicy powrotu Leszna do Macierzy;  
• Popularyzacja biegów jako aktywnego stylu życia; 
• Promocja Miasta Leszna; 
• Zachęcenie mieszkańców Leszna do częstszego, rodzinnego i aktywnego spędzania 

wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz do podejmowania działań na rzecz lokalnej 

społeczności; 
• Promowanie postaw opartych na patriotyzmie, szacunku dla niepodległościowych tradycji 

i przywiązaniu do Ojczyzny. 

 

II. ORGANIZATOR I PARTNERZY: 
Miasto Leszno 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie 

Stowarzyszenie PL 18 
 

Kontakt: 
1. Urząd Miasta Leszna/ Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi, Al. Jana Pawła II 21 a, telefon 65 529 54 03 

2. Stowarzyszenie PL 18, telefon 736 990 996 

3. Strona: www.ngo.leszno.pl  

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

• Bieg odbędzie się w dniu 12 września 2020r. (sobota) 
• Start o godzinie 11:00 

• Miejsce: Stadion Lekkoatletyczny ul. 17 Stycznia 68, 64-100 Leszno  
 

IV. DYSTANS I PRZEBIEG 
Dystans: 2020 metrów 
 

Przebieg: 
1. 100 uczestników zostanie podzielonych na 4 grupy, w każdej grupie biegowej będzie 25 

uczestników, odbędą się 4 starty. Podziały biegaczy zostały tak zaplanowane, aby 

zachować standardy bezpieczeństwa związane z pandemią.  

2. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania bezpiecznych odległości podczas startu, jak  

i w miejscach gromadzeń zawodników. 

http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.ngo.leszno.pl/
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3. Każdy uczestnik otrzyma koszulkę oraz flagę, z którą pobiegnie, aby zaakcentować 100 

rocznicę  powrotu Leszna do Macierzy. 
4. Czas biegu nie ma znaczenia, najważniejsze, jest aby bieg ukończyć.  

5. Na murawie oraz w pobliżu stadionu  zostanie zrobiona strefa relaksu,  ustawione zostaną 

leżaki, z których uczestnicy biegu będą mogli korzystać. Będzie również strefa dla 

widzów, a także dla najmłodszych - dzieci  będą kolorować symbole związane z miastem 

Leszno. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami mogą być mieszkańcy Leszna, osoby niepełnoletnie będą mogły się zapisać  

na bieg za zgodą rodzica, bądź opiekuna.  

2. Nie będzie prowadzona klasyfikacja i pomiar czasu. 

3. Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy zgłoszą swój udział. 
a) Do wzięcia udziału w biegu niezbędne jest dokonanie rejestracji przed biegiem – poprzez 

stronę www.tritime.pl. Jeżeli limit 100 uczestników nie zostanie osiągnięty będzie można się 

zapisać na bieg w dniu wydarzenia w biurze organizacyjnym. 
b) UWAGA: każdy zawodnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co 

potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału  

w biegu w dniu biegu w biurze zawodów (podstawa prawna Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Każdy zawodnik 

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania biegu. 

c) Pobranie pakietu startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. 

d) Każdy biegacz ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest 

do jego przestrzegania. 
4. Uczestnicy biegu i osoby korzystające ze stadionu zobowiązane są do: 

a) posiadania odpowiedniego czystego obuwia, które nie pozostawia podczas użytkowania 

zabrudzeń i zarysowania bieżni, 
b) zawodnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa w biurze zawodów, przed startem, zaleca 

się również założenie chusty/maseczki na czas trwania całego wydarzenia, 

c) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu ze stadionu, urządzeń  

i sprzętu znajdującego się na wyposażaniu stadionu, 
d) utrzymania czystości i porządku na terenie stadionu, 
e) podporządkowania poleceniom pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie 

stadionu oraz organizatorów. 
5. Przebywającym na stadionie zabrania się: 

a) palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, 
b) wprowadzenia zwierząt, 
c) poruszania się po stadionie rowerami lub  innymi pojazdem, 
d) używania obiektu i sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem,  

6. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa, porządku oraz niniejszego regulaminu będą zmuszone 

do opuszczenia stadionu oraz mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.  
7. Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do aktualnych na dzień startu zaleceń, 

wytycznych i nakazów wydanych przez Ministerstwo Zdrowia lub inne organy państwowe 

odnośnie zachowania dystansu społecznego, stosowania środków ochrony indywidualnej lub 

uczestnictwa w zgromadzeniach. 
8. Poprzez zgłoszenie udziału w wydarzeniu uczestnicy oświadczają, iż nie będą występować 

z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko organizatorom, partnerom  oraz innym uczestnikom 

wydarzenia, jeżeli przez swój udział w wydarzeniu doznają strat lub uszkodzeń ciała. 

http://www.ngo.leszno.pl/
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Odnosi się to zarówno do biegu jak i imprez towarzyszących. Organizator podkreśla, że 

każdy uczestnik musi posiadać wystarczające własne ubezpieczenie (ubezpieczenie na 

wypadek choroby lub nieszczęśliwego wypadku), ponieważ nie zostaną pokryte koszty ani 

za leczenie ambulatoryjne ani za stacjonarne. 
9. Uczestnicy wydarzenia startują w biegu w pełni świadomi swojego uczestnictwa  

i wynikających z niego zagrożeń i ryzyk i oświadczają, iż są zdrowi i posiadają 

wystarczające przygotowanie kondycyjne. Zgadzają się także na wyłączenie z biegu przez 

służby organizatora, jeśli poprzez kontynuację biegu narażeni będą na ryzyko zaszkodzenia 

ich zdrowiu. 
10. W biurze organizacyjnym w dniu wydarzenia, wszyscy uczestnicy są zobligowani do 

podpisania stosownych  dokumentów i oświadczeń, w tym także co do warunków startu  

w biegu na własną odpowiedzialność / w przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest 

podpisanie dokumentów przez rodzica/opiekuna. 
 

VI. ZGŁOSZENIA 
1. Zgłoszenia prowadzone będą elektronicznie poprzez formularz dostępny pod adresem: 

https://tritime.pl/news/w-53/bieg-100-lecia-powrotu-leszna-do-macierzy  od dnia 

03.09.2020 r. W przypadku niewyczerpania limitu 100 uczestników, będzie można zapisać 

się na bieg w biurze organizacyjnym w dniu 12.09.2020r.  
2. Zgłoszenie udziału w biegu będzie rozumiane, jako zapoznanie się zawodników  

z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz będzie stanowić 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników dla celów realizacji 

niniejszego regulaminu przez organizatorów. 
3. Regulamin niniejszy dostępny jest na stronie www.ngo.leszno.pl oraz na facebooku 

Leszczyńskie NGO oraz w biurze organizacyjnym w dniu biegu. 
4. Organizator ustanawia sobie prawo do limitu 100 uczestników, który podyktowany jest 

ilością oryginalnych medali i pakietów startowych (decyduje kolejność zapisywania  

w formularzu rejestracyjnym). W przypadku wyczerpania limitu przed ustaloną datą, 

organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, jak również 

zmniejszenie limitu na wypadek wprowadzenia nowych wytycznych w związku z panującą 

sytuacją epidemiologiczną oraz bezpieczeństwem i zdrowiem uczestników wydarzenia. 

 

VII. BIURO ORGANIZACYJNE 
Stadion Lekkoatletyczny ul. 17 Stycznia 68, 64-100 Leszno  

 

UWAGA: pakiety startowe do odebrania oraz oświadczenia do podpisania będą 12 września  

w godzinach 9:30-10:45. 

 

VIII. IMPREZY TOWARZYSZĄCE 
Mini piknik dla mieszkańców ze strefą relaksu przy muzyce. Zaleca się założenie 

chusty/maseczki/buffki na czas trwania wydarzenia. 

 

IX. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w celu zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania biegu jest Urząd Miasta reprezentowany przez Prezydenta z siedzibą  

w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno.  

Z Administratorem można się skontaktować:  

http://www.ngo.leszno.pl/
https://tritime.pl/news/w-53/bieg-100-lecia-powrotu-leszna-do-macierzy%20%20od%20dnia%2003.09.2020
https://tritime.pl/news/w-53/bieg-100-lecia-powrotu-leszna-do-macierzy%20%20od%20dnia%2003.09.2020
http://www.ngo.leszno.pl/
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• telefonicznie pod numerem telefonu 65 529 81 00; 

• elektronicznie za pomocą adresu e-mail um@leszno.pl; 

• listownie na adres UM w Lesznie.  

2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne i następuje poprzez 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO. Podanie kompletnych danych osobowych stanowi jednak konieczny warunek 

uczestnictwa w biegu. 

3. Dokonując rejestracji w Serwisie poprzez formularz zgłoszeniowy Uczestnik, poprzez 

odrębne oświadczenie wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku oraz/i swojego 

dziecka na potrzeby informacyjne i promocyjne na stronie internetowej i portalach 

społecznościowych organizatorów zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) - co 

jest jednoznaczne z tym, iż fotografie wykonane podczas Biegu i mini pikniku mogą 

zostać umieszczone na stronie internetowej, social-mediach oraz wykorzystane  

w materiałach promocyjnych  rozpowszechniane w tym celu. Niniejszym zrzekam się 

wszelkich roszczeń istniejących i przyszłych, w tym również o wynagrodzenie względem 

organizatorów, z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby określone w 

Regulaminie. 
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty lub organy, którym Administrator jest 

obowiązany udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowych w rozumieniu RODO. 

6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również do ich 

sprostowania. Uczestnik ma również prawo żądać zaniechania przetwarzania swoich 

danych poprzez usunięcie z bazy danych, jednak w takim przypadku nie może on nadal 

uczestniczyć w biegu. 

7. Uczestnik ma obowiązek aktualizowania swoich danych osobowych oraz innych danych 

przekazanych Administratorowi Danych w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za skutki zaniedbania przez Uczestnika tego obowiązku. 

8. Wraz z zakończeniem uczestnictwa danego Uczestnika w biegu Administrator Danych  

usunie dane takiego Uczestnika, zaprzestając tym samym przetwarzania jego danych 

osobowych.  

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Relacje z biegu będzie dostępna na stronach organizatorów.  
2. Nad poprawnością strony sportowej czuwać będą osoby z wieloletnim  doświadczeniem 

sportowy.  
3. W organizacji wydarzenia uczestniczyć będą wolontariusze. 
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu (na starcie/mecie i trasie biegu). 

5. Organizator nie zapewnia szatni, przebieralni. 
6. Organizator zapewnia toalety w okolicy stadionu. 
7. Każdy uczestnik otrzyma koszulkę oraz flagę, z którą pobiegnie, aby zaakcentować 100 

rocznicę  powrotu Leszna do Macierzy. 
8. Na bieżni podczas biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze 

organizacyjnym. Wszelka zewnętrzna pomoc będzie skutkowała dyskwalifikacją. 
9. Obsługa biegów zaopatrzona będzie w niezbędne środki ochrony sanitarnej oraz środki do 

dezynfekcji. 

http://www.ngo.leszno.pl/
mailto:um@leszno.pl
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10. Uczestnicy biegu biorą w nich udział na własną odpowiedzialność i zalecane jest 

ubezpieczenie się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

W przypadku zaistnienia zdarzeń rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą 

uczestnicy nie będą występować z roszczeniem przeciwko organizatorom wydarzenia. 
11. Przed zgłoszeniem uczestnictwa uczestnik winien jest zasięgnąć opinii lekarskiej  

w celu potwierdzenia, że stan jego zdrowia  pozwala na start w niniejszych biegu. 

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Regulamin będzie dostępny 

przed startem w Biurze Organizacyjnym. 
10. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną podczas imprezy obowiązywać będzie 

reżim sanitarny: w biurze zawodów obsługiwane będą tylko osoby  

w maseczkach. W strefie startu i mety oraz tam, gdzie nie można zachować 

odpowiedniego odstępu również zaleca się zakrywanie ust i nosa. Wszyscy startujący oraz 

kibice a także osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązani są do zastosowania się do 

obowiązujących w dniu zawodów ograniczeń społecznych wynikających z aktualnej 

sytuacji związanej z pandemią koronawirusa.  
11. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na 

miejsce wydarzenia oraz zaopatrzyć się w maseczkę/chustkę etc. 

12. Wydarzenie może zostać odwołane w  przypadku braku możliwości przeprowadzenia 

zawodów z przyczyn niezależnych od organizatora (np. klęska żywiołowa, wprowadzenie 

żałoby narodowej, stanu wyjątkowego itp.). 

13. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione. 
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz terminu 

biegu. 
15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Karta zgłoszenia - formularz elektroniczny 
2. Klauzula informacyjna 

3. Oświadczenie uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19 

 

http://www.ngo.leszno.pl/
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Załącznik nr 2. Klauzula informacyjna 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

(OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA  

W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID19) 

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany 

przez Prezydenta z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia nr 15, 64-100 Leszno.  

Z Administratorem można się skontaktować: 

• telefonicznie pod numerem telefonu 65529 81 00 

• elektronicznie za pomocą adresu e-mail um@leszno.pl 

• listownie na adres UM w Lesznie. 

2. W sprawie swoich danych osobowych każda osoba może kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych w następujący sposób za pomocą adresu e-mail na adres iod@leszno.pl. 

3. CEL PRZETWARZANIA:  

• Poinformowanie służb sanitarnych o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2,  

• Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

PODSTAWY PRAWNE:  

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze; 

• Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 ze zm.); 

• wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie trwania epidemii 

wirusa SARS-COV-2 w Polsce przydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny. 

4.Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania 

tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 tygodni od ich zebrania w celu przekazania 

służbom sanitarnym.  

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdej osobie przysługują następujące prawa: 

• prawo żądania dostępu do danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO; 

• prawo żądania ich sprostowania zgodnie z art. 16 RODO; 

• prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 

17 ust. 3 RODO); •prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2. 

8. Podanie danych osobowych jest określone w Wytycznych dla organizatorów imprez 

kulturalnych i rozrywkowych w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydane 

przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny 

Inspektor Sanitarny. 

9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również profilowaniu. 

 

 

http://www.ngo.leszno.pl/
mailto:um@leszno.pl
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Załącznik nr 3. Oświadczenie uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19 

 

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  

  

 

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


 

 

  
Więcej informacji na www.ngo.leszno.pl oraz fanpage Leszczyńskie NGO 

 
 

 

 

 

/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/

