
OŚWIADCZENIE I ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO  

na udział dziecka w zajęciach podczas FERII Z OSIREM 2022 

Wyrażam zgodę na udział: (imię i nazwisko dziecka)  

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

rok urodzenia dziecka …………………..……………………….… ,  

szkoła …………………..……………………….……………………………………….  

w animacjach sportowych odbywających się 22-25 lutego 2022 , w dniach i godzinach ustalonych w 

harmonogramie „Ferii z OSIREM 2022”.  

 
Oświadczam, że:  
1. Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, aby dziecko uczestniczyło w zajęciach „Ferie z OSIREM 2022”.  

2. Zapoznałem się, akceptuję i zobowiązuje się, a także moje dziecko do przestrzegania regulaminów 
obiektów szkolnych oraz procedur korzystania z tych obiektów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii Covid-19.  
 
Jednocześnie oświadczam, że:  
1. Jestem świadomy/a zagrożenia epidemicznego i zakażenia wirusem COVID-19, mimo wprowadzania 
reżimu sanitarnego i przestrzegania odpowiednich procedur podczas zajęć „Ferie z OSIREM 2022”.  

2. W ciągu ostatnich 10 dni u mojego dziecka, jak i u mnie i innych osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym, nie wystąpiły objawy zakażenia SARS-CoV-2, wywołujące chorobę COVID-
19, nikt z nas nie przebywa na obowiązkowej kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz 
nie mieliśmy świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19.  

3. Dziecko – uczestnik zajęć:  
- jest zdrowe, nie ma infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,  
- nie przebywa na kwarantannie,  
- nie kontaktowało się w ciągu ostatnich 10 dni z osobą zakażoną lub chorą na COVID-19 lub 
przebywającą na kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS CoV-2.  
4. Osoby odprowadzające dziecko są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie 
podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.  

5. Dziecko zostało poinformowane o obowiązku przestrzegania reguł bezpieczeństwa sanitarnego 
(dezynfekcja, częste mycie rąk oraz zachowanie dystansu społecznego lub zakrywanie ust i nosa) i 
wykonywania poleceń pracowników OSIR, a w razie ich niewykonania jestem świadom, że nie będzie 
mogło brać udziału w zajęciach.  

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka oraz ewentualne przekazanie 
ich do GIS oraz służb porządkowych, w razie wystąpienia zakażenia SARS-CoV-2 u któregoś z 
uczestników zajęć „Ferie z OSIREM 2022”.  

7. W związku z powyższym oświadczam, że biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w 
drodze z domu na zajęcia i zajęć do domu oraz  ewentualne negatywne skutki dla jego zdrowia i życia 
spowodowane istniejącą epidemią, zrzekając się wszelkich roszczeń wobec OSIR Gminy Pruszcz 
Gdański z tego tytułu.  
 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego** 

.................................................................................................................  

Telefon kontaktowy     ...................................................  

Podpis…................................................................ Data…................................................. 



Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański 
z siedzibą przy ul. Spacerowej 8a, 83-031 Łęgowo. Pani/Pana dane przetwarzane są zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych). W celu zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania danych 
osobowych w Ośrodku,  prosimy udać się na stronę internetową www.osirgminapruszcz.pl. 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rozpowszechnianie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego 
dziecka …………………………………………………………………………. zarejestrowany podczas zajęć 
organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański do realizacji zdjęciowych, 
poprzez zamieszczanie utrwalających go materiałów na: 
• witrynie internetowej Ośrodka, 
• prowadzonych profilach w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram itp.), 
• stronach internetowych podmiotów realizujących usługi fotograficzne i filmowe, 
• pozostałych środkach przekazu reklamy 
 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wizerunek mojego 
dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański. 
 

 
…………………………………….............................................                                        …………………………………………                                                                                           
Data, imię i nazwisko  rodzica / opiekuna prawnego                                                             podpis                                                                                              
 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ  

Wtorek 22.02 
9:00 – 11:00 – Wiślinka  
12:00 – 14:00 - Przejazdowo 
 
Środa 23.02 
9:00 – 11:00 - Rotmanka 
12:00 – 14:00 - Borkowo 
  
Czwartek 24.02 
9:00 – 11:00 - Łęgowo 
12:00 – 14:00 - Straszyn 
  
Piątek 25.02  
9:00 – 11:00 – Wojanowo  
12:00 – 14:00 – Wiślina  
 


