
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA 

 INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH  

 

RAWA MAZOWIECKA,  DNIA: ________________ 
 

  
  

………………………………………  

Imię   

  
  

………………………………………  

Nazwisko  

  
  

…………………………  

Telefon 

 

  

oświadczam:  

1. Zgłaszam swój udział w indywidualnych  zajęciach  sportowych. Zajęcia  sportowe organizowanych przez firmę:  

• ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 835-156-76-30. 

2. Zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminów i Zarządzeń oraz stosowania się do poleceń 

organizatorów, trenerów prowadzących zajęcia i obsługi oraz innych regulaminów obowiązujących na terenie Krytej 

Pływalni. 

3. Według mojej wiedzy jestem zdrowy/a  i  nie  posiadam żadnych objawów zakażenia  wirusem  SARS-CoV-2 i  nie  

występują  u  mnie żadne  objawy  infekcji  wirusowej  dróg oddechowych, w szczególności: katar, kaszel, duszności, 

gorączka.  

4. Jako uczestniczący w zajęciach  sportowych nie przebywam na  kwarantannie  oraz w  okresie  ostatnich  14  dni nie 

miałem/am kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2.  

5. Posiadam  świadomość ewentualnej możliwości wystąpienia  ryzyka  zakażenia  wirusem  SARS-CoV-2 podczas 

uczestnictwa w zajęciach  sportowych. 

6. Nie  będę  wnosiła/-ł  żadnych  roszczeń  w  stosunku do organizatora/trenerów/obsługi  w razie zakażenia  wirusem  

SARS-CoV-2 lub  wystąpienia  u  mnie  innych chorób / urazów powstałych w trakcie uczestnictwa w zajęciach 

sportowych.  

7. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za mój stan zdrowia i zobowiązuję się w przypadku gdy zostanę objęty 

kwarantanną lub innym środkiem związanym z chorobą  COVID -19  lub  wystąpią  u  mnie  jakiekolwiek  oznaki  

choroby  do  niezwłocznego odizolowania się oraz do telefonicznego poinformowania o tym fakcie organizatora 

zajęciach sportowych. 

8. Biorę  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  prawną  za  niewykonanie  powyższych  obowiązków,  w szczególności  za  

wynikłe  wskutek  niewykonania  moich  zobowiązań  szkody  poniesione  przez organizatora lub osoby trzecie.  

9. Przed wejściem do obiektu należy zdezynfekować ręce oraz zakrywać usta i nos na terenie obiektu z wyłączeniem 

kąpieli i pływania, zachować niezbędny dystans 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz 

w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika oraz plaży basenowej. 
10. Brak  zakrycia ust i nosa w wyznaczonych do tego miejscach skutkować będzie koniecznością opuszczenia obiektu.  

11. Istnieje zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób. 

12. Organizatorzy zalecają przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich, które potwierdzą brak przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w zajęciach.  

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany przepisów regulaminu. 

14. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z polityką prywatności Organizatora. –(treść klauzuli informacyjnej 

dla kontrahentów udostępniona została w recepcji obiektu). 

 

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

czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika  

zajęć sportowych 
 


