
Oświadczenie 

rodzica/prawnego opiekuna uczestnika wypoczynku! 

Miejscowość i data:…………………. 

(Wypełnić nie wcześniej niż tydzień przed wyjazdem na obóz) 

1. Oświadczam, że moje dziecko w dniu wyjazdu jest zdrowe, nie ma infekcji oraz objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Oświadczam, że moje dziecko w ostatnim czasie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem 

wypoczynku nie zamieszkiwało z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych 

i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie. 

3. Oświadczam, że moje dziecko jest przygotowane do stosowania się do wytycznych i 

regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz 

przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny. 

Zobowiązanie rodzica/prawnego opiekuna uczestnika wypoczynku: 

1. Udostępnienie organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numeru telefonu lub innej 

formy kontaktu zapewniającego szybką komunikację. 

2. Zobowiązanie do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w 

przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona 

temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka). 

3. Zobowiązanie do odprowadzenia dziecka na zbiórkę lub do obiektu przez osobę dorosłą 

bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie podlegającej obowiązkowej kwarantannie 

lub izolacji . 

4. Zobowiązanie do powiadomienia nas organizatorów wypoczynku, czy dziecko nie choruje 

na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, na etapie 

zgłaszania udziału w wypoczynku, w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku lub 

bezpośrednio do organizatora wypoczynku.  

5. Zobowiązanie do zaopatrzenia uczestnika wypoczynku w maseczki (10 sztuk) do użycia 

podczas pobytu na wypoczynku. 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna uczestnika wypoczynku 

…………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………(odciąć) 

Niezbędny sprzęt na obóz sportowy: kimono i koszulki klubowe(1-2 sztuki), dres do biegania, 

spodenki sportowe, buty do biegania, strój do kąpieli, czepek, okulary do pływania i na słońce, dwa 

ręczniki kąpielowe, mały ręcznik na treningi, torba treningowa, klapki na basen, środki czystości, 2-3 

koszulki z krótkim rękawkiem, kurtka dresowa przeciwdeszczowa, czapka na słońce, filtry 

przeciwsłoneczne.   

Dodatkowo: sprzęt do walk, jeśli ktoś posiada, zgrzewka wody pitnej niegazowanej i niesłodzonej, gry 

planszowe, małe piłeczki, książki do czytania, bajeczki i inne wg uznania. 


