
………………………………………………………………....
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że będąc opiekunem prawnym osoby nieletniej: ……………………….……………………………………………….……………………..
zezwalam jej na start w imprezie pn.  7.Rajd Nordic Walking Ciężkowice, która odbędzie się 23 kwietnia 2022 r., a której
organizatorem jest Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Ciężkowic.

Oświadczam  też,  że  zdaje  sobie  sprawę  z  tego,  że  udział  w  imprezie  wiąże  się  z  wysiłkiem  fizycznym  i  pociąga
za  sobą  naturalne  ryzyko  i  zagrożenie  wypadkami,  możliwość  odniesienia  obrażeń  ciała  i  urazów  fizycznych,
w  tym  śmierci.  Jednocześnie  zwalniam  organizatora  -  Stowarzyszenie  Mieszkańcy  dla  Ciężkowic  -
z  odpowiedzialności  za  życie  i  zdrowie  ww.  osoby  nieletniej  w  czasie  trwania  imprezy  oraz  ze  skutków  związanych
z  wysiłkiem  podczas  oraz  po  zawodach.  Oświadczam,  że  według  swojej  najlepszej  wiedzy:
nie  występują  u mojego dziecka/wychowanka  objawy infekcji  COVID-19 między  innymi  kaszel,  katar,  bóle  mięśni,  bóle
gardła,  a  także  nie  przebywa  na  kwarantannie  ani  nie  pozostaje  pod  nadzorem  epidemiologicznym.
Zobowiązuje  się  również  do  przekazania  informacji,  gdyby  w  trakcie  trwania  zawodów  lub  w  okresie  bezpośrednio
po wydarzeniu, pojawiły się zmiany w stanie zdrowia mojego dziecka/wychowanka, które mogą wskazywać na zakażenie
COVID-19.

Oświadczam  ponadto,  że  zapoznałem/am  się  z  regulaminem  ww.  imprezy,  akceptuje  wszystkie  jego  zapisy
i  udzielam  wymaganych  w  nim  zgód  w  imieniu  ww.  osoby  nieletniej.  Biorąc  na  siebie  pełną  odpowiedzialność
za ww. osobę nieletnią, dopilnuję aby przestrzegała ona zasad zawartych w regulaminie.

.................…………………………………………..........…………………………….……           .................…………………………………………..........…………………………….……
                                    (imię i nazwisko nieletniego)                                                                               (dokładny adres zamieszkania)

.................…………………………………………..........…………………………….……          
 (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)     

                                                                                                                                                                               …………………………………..........……………………  
                                                                                                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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