
OŚWIADCZENIE 

Uczestnika/ rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika zajęć edukacyjno-sportowych – grupowe 

szkolenia narciarskie i snowboardowe 

1. Zgłaszam swój/ swojego podopiecznego udział w zajęciach edukacyjno-sportowych – grupowe 

szkolenie narciarskie i snowboardowe prowadzonych na podstawie i zgodnie z programem pn. 

„Trzymaj formę! Dbaj o zdrowie na sportowo. Zajęcia edukacyjno-sportowe – grupowe szkolenia 

narciarskie i snowboardowe” w ramach działalności gospodarczej (PKD 85.51.Z.) SZKOŁY NARCIARSKIEJ 

Piotr Włosek, NIP 6492251945. 

2. Zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania programu i regulaminu zajęć edukacyjno-

sportowych pn. „Trzymaj formę! Dbaj o zdrowie na sportowo. Zajęcia edukacyjno-sportowe – grupowe 

szkolenia narciarskie i snowboardowe” do którego niniejsze Oświadczenie stanowi załącznik oraz 

stosowania się do poleceń organizatora, instruktorów prowadzących zajęcia i obsługi. 

3. Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy: 

a. Nie jestem osobą zakażoną COVID-19 (obecnie nie występują u mnie ani moich domowników 

oraz nie występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji m.in. gorączka, kaszel, 

katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła); 

b. Nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym; 

c. W ostatnich 14 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o 

zakażenie COVID-19 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym. 

4. Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu 

koronawirusem COVID-19 obowiązujące podczas zajęć edukacyjno-sportowych. 

5. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za mój stan zdrowia i moich podopiecznych i 

zobowiązuje się również do przekazania informacji, gdyby w trakcie zajęć lub okresie bezpośrednio po 

wydarzeniu następującym pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia, które mogą wskazywać na 

zakażenie koronawirusem. 

6. Nie będę wnosił/-a żadnych roszczeń w stosunku organizatora/trenerów/obsługi w razie zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 lub wystąpienia u mnie lub moich podopiecznych innych chorób/urazów 

powstałych w trakcie uczestnictwa w Zajęciach. 

7. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie powyższych obowiązków, w 

szczególności za wynikłe wskutek niewykonania moich zobowiązań szkody poniesione przez 

organizatora lub osoby trzecie. 
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Klauzula informacyjna RODO 
Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a także 
stosownymi aktami wykonawczymi informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZKOŁA NARCIARSKA Piotr Włosek, NIP 6492251945. 
2. W związku z panującą pandemią COVID-19 informujemy, że dane osobowe mogą zostać udostępnione 
również GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) i służbom porządkowym. 
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach. 


