OŚWIADCZENIE - obozowe
Ja, niżej podpisana/(y), jestem rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka
……………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)
oświadczam, że:
1. W dniu wyjazdu dziecko jest zdrowe, tzn. wykazuje brak infekcji oraz objawów sugerujących
chorobę zakaźną.
2. Na dzień wyjazdu nie było poddane kwarantannie oraz w okresie 14 dni przed rozpoczęciem
wypoczynku, nie mieszkało z osobą przebywającą na kwarantannie.
3. Oświadczam, że osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub
choroby zakaźnej.
4. Wyrażam zgodę, na mierzenie dziecku temperatury ciała, bezpośrednio przed rozpoczęciem obozu
jak i w trakcie jego trwania oraz na dezynfekcję rąk środkiem do tego przeznaczonym.
5. Oświadczam, że zastosuję się do poleceń Organizatora wypoczynku, który w trosce o wspólne
bezpieczeństwo prosi o nie wchodzenie do autokaru oraz nie odwiedzanie dziecka podczas trwania
wypoczynku.
6. Uczestnik obozu jest przygotowany do stosowania wytycznych i regulaminów uczestnictwa
związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
7. Rodzic / prawny opiekun zapewnia dziecku indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu
na obozie w odpowiedniej ilości. W tej kwestii zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego
Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl/ lub
www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
8. Rodzic / prawny opiekun uczestnika obozu, udostępnia Organizatorowi obozu
numer telefonu w celu zapewnienia szybkiego kontaktu oraz zobowiązuję się do niezwłocznego (do 12
godzin) odbioru dziecka z obozu w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby:
podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności.
9. Rodzic/ prawny opiekun zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wytycznych GIS, MENiS,
Kuratorium Oświaty, Organizatora wypoczynku oraz Kadry opiekuńczo-wychowawczej i trenerskiej.
Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia,
rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania
udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika obozu. W takim przypadku, konieczne jest
dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
…………………………………...………………………………
data (dzień wyjazdu), czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka

