
OŚWIADCZENIE COVID-19

Biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny i pandemię COVID-19, oświadczam że:

1. Wyrażam pełną i dobrowolną zgodę na uczestnictwo moje/mojego dziecka w treningach
karate w czasie Pandemii COVID-19, jednocześnie będąc w pełni świadomym
odpowiedzialności wynikającej z ewentualnych zagrożeń dla życia lub zdrowia.

2. Deklaruję, że ja/dziecko, będzie posyłane na treningi karate w pełni zdrowe- bez kataru,
osłabienia, kaszlu, gorączki powyżej 37,2 stopni Celsjusza, innych niepokojących
objawów, a o powyższych niezwłocznie powiadomię władze Akademii.

3. Osoba trenująca nie jest objęta obowiązkową kwarantanną w zakresie COVID-19 i nie
przebywała z osobami podejrzanymi o COVID-19 (dotyczy monitorowania całego
semestru-treningowego).

4. Oświadczam, że osoba uczestnicząca w treningach (ja/dziecko), będzie pod stałym
monitoringiem stanu zdrowia, bezpośrednio przed każdymi zajęciami i nie weźmie
udziału w treningu przy objawach o których mowa w pkt.2.

5. Jeśli osoba trenująca (ja/dziecko) będzie wykazywała niepokojące objawy z pkt.2,
zostanie natychmiast wyproszona z sali zajęć lub po wcześniejszym kontakcie
telefonicznym z Rodzicem, będzie musiała zostać niezwłocznie odebrana przez
rodzica (dot. osób niepełnoletnich).

6. Rozumiem, że ja/dziecko, może zostać bezzwłocznie wykreślone z listy uczestników
zajęć, jeśli zajdzie podejrzenie o zagrożeniu zdrowia innych uczestników zajęć.

7. Jako opiekun prawny osoby niepełnoletniej deklaruję, że zapoznam ją z zasadami
bezpieczeństwa obowiązującymi na zajęciach takimi jak: nie dotykanie innych
uczestników zajęć bez wyraźnego polecenia instruktora, nie dotykanie rękami twarzy,
mycie rąk po każdym kontakcie z twarzą, kichnięcie w zgięcie łokcia, zasady korzystania
ze środków dezynfekujących jeszcze przed pierwszym treningiem oraz deklaruję
wyposażyć siebie/osobę trenującą w niezbędne środki dezynfekujące i maseczki.

8. Zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania zasad i obostrzeń reżimu
sanitarnego czasie pandemii COVID-19 w danym miejscu treningowym,
wynikających z postanowień niniejszego oświadczenia, aktualnych zarządzeń
Akademii Sportu i Karate w Warszawie oraz placówek, w których realizowane
będzie szkolenie.

Wyrażam zgodę na ewentualne przekazanie moich danych osobowych na żądanie właściwych służb
sanitarnych (np. Głównego Inspektoratu Sanitarnego) w zakresie niezbędnym do dochodzenia
epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim
kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania,
przeciwdziałania, zwalczania SARS –CoV –2 (COVID-19). Oświadczam, że znam regulamin RODO
Akademii Sportu i Karate w Warszawie (oddzielna informacja) oraz wiem, gdzie i w jaki sposób moje dane
są przechowywane.

Czytelny podpis……………………………………………………………


