
 VIII Międzynarodowy Turniej Pod Wawelem  
 19-21.03.2021 r. 

 Puchar Polski  

 19-20.03.2021 r. 

 Kraków 

 

OŚWIADCZENIE RODZIC / OPIE KUN  
Ja, niżej podpisany/a jako rodzic /opiekun prawny*  

 

 

………………………………………………………………….. 

 

 

Oświadczam co następuje:  

1. Zostałem/am poinformowany/a przez (wpisać nazwę klubu dziecka) .....................................................................  
................................................................. że VIII Międzynarodowy Turniej Pod Wawelem oraz Puchar Polski w dniach 19-

21.03.2021 r., zostanie zorganizowany z zachowaniem szczegółowych zasad bezpieczeństwa, w oparciu o działania, które będą 

zmierzały do minimalizacji ryzyka zakażenia COVID-19, a które mogą ulec zmianie lub zostać doprecyzowane w zależności od 

brzmienia przepisów powszechnie obowiązujących, względnie zaleceń właściwych organów np. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

jak również na skutek regulacji wprowadzonych przez właściciela Hali Sportowej Bronowianka w Krakowie.  
 

2. Moje dziecko/podopieczny* jest osobą zdrową, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w 

okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnieju nie zamieszkiwał/o z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych.  
 

3. Znane mu są zasady związane z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.  
 

4. Zobowiązuję się do zaopatrzenia dziecka/podopiecznego* w maseczkę lub przyłbicę i używania ich podczas ww. zawodów. 

 

5. Wyrażam zgodę na kontrolne sprawdzanie temperatury ciała dziecka/podopiecznego* podczas turnieju z użyciem 

bezdotykowego termometru.  
 

6. Zobowiązuję się do niezwłocznego, do 12 godzin, odbioru dziecka/podopiecznego* z turnieju w przypadku wystąpienia u niego 

niepokojących objawów choroby takich jak podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności.  
 

7. W przypadku zakażenia koronawirusem w czasie turnieju nie będę wnosił/a żadnych roszczeń wobec jego organizatora: 

Małopolski Związek Akrobatyki Sportowej oraz Polski Związek Gimnastyki ani w stosunku do innych podmiotów / stowarzyszeń 

współorganizujących turniej.  
 

8. Przyjmuję do wiadomości, iż ponoszę całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji w zakresie stanu 

zdrowia dziecka/podopiecznego* lub zatajenie przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mu bezpieczny udział w 

turnieju.  
 

9. Niniejsze oświadczenie przedkładam dla Małopolskiego Związku Akrobatyki Sportowej, będącego organizatorem VIII 

Międzynarodowego Turnieju Pod Wawelem oraz Pucharu Polski odbywającego się w Krakowie, w dniach 19-21.03.2021 r.  

 

 

 

 

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

         Miejscowość, data     Czytelny podpis 
        rodzica/opiekuna prawnego dziecka/podopiecznego 

*niepotrzebne skreślić  


