
załącznik nr 1do Zasad organizowania zajęć 
 na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu Zatoka w Braniewie  

w warunkach epidemii COVID-19” 

 
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika jednodniowych zajęć  

w okresie wakacji letnich 2020 r. Miejskiego Ośrodka Sportu Zatoka,  
w warunkach epidemii COVID-19 

 
imię i nazwisko uczestnika  ……………………………………………………………………………….. 
 
dane rodzica /opiekuna   ……………………………………………………………………………….. 
 
aktualne numery telefonów  ……………………………………………………………………………….. 
 
      ……………………………………………………………………………….. 
 

1. Oświadczam, że: 
1) zapoznałam/em się, zrozumiałem  i akceptuję „Zasady organizowania zajęć w okresie wakacji letnich 2020 r. 
na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu Zatoka w Braniewie w warunkach epidemii  COVID-19”, „Procedury 
bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19”, nie mam  w stosunku do nich zastrzeżeń i zobowiązuję się oraz 
swoje dziecko  do ich przestrzegania  
2) jestem zdrowa/y, moje dziecko/podopieczny jest zdrowe, w ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u 
mnie/mojego dziecka/podopiecznego i innych domowników objawy chorobowe: gorączka, duszności, katar, 
kaszel, nie było styczności z osobami, u których zdiagnozowano COVID-19, które wróciły z zagranicy lub odbywały 
kwarantannę 
3) biorę odpowiedzialność związaną z uczestnictwem dziecka/podopiecznego w zajęciach MOS Zatoka 
4) jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
5) jestem świadoma/y możliwości zarażenia siebie/mojego dziecka, domowników, instruktorów, i innych osób 
przebywających na obiektach MOS Zatoka COVID-19 
6) jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników 
zajęć wraz z instruktorami i pracownikami jednostki, jak również ich rodzinami 

 
2.  Zobowiązuję się: 

1) każdorazowo odbierać telefon od pracowników MOS Zatoka 
2) do odbioru dziecka w trybie natychmiastowym 
3) natychmiast informować Dyrektora MOS Zatoka o każdorazowej zmianie dotyczącej powyższego 

oświadczenia 
4) w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych, nie przyprowadzać dziecka na zajęcia 

3. Wyrażam zgodę na: 

1) wyrażam zgodę na przekazanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej danych osobowych                            
w przypadku zarażenia COVID-19 

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu Zatoka w Braniewie, 
w celu realizacji Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w w/w placówce w związku z COVID-19 

 

 
 

……………………………                       ……………………………………………………………………………. 
  Data,                                          czytelny  podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 
Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Sportu Zatoka, ul. Łąkowa1, 14-500 Braniewo jako Administratora danych, w 

celu zrealizowania Twojej sprawy. W celu skontaktowania się z Inspektorem Danych Osobowych napisz pod adrese-mail:  iod@braniewo.pl Twoje dane będziemy 

przechowywać do czasu załatwienia sprawy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego 

oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.  

 

mailto:iod@braniewo.pl

