UKS SPARTA BIAŁOŁĘKA
OŚWIADCZENIE

Ja niżej
podpisany(a)………………………………………………………………………………………………
jako przedstawiciel ustawowy
małoletniego……………………………………………………………………………………………....
zawodnika klubu UKS Sparta Białołęka Zwanego dalej ,,Klubem” oświadczam, że :
- Zostałem poinformowany przez Klub o wznowieniu treningów od dnia 3.09.2020 r. z zachowaniem
szczególnych zasad bezpieczeństwa. Świadoma i dobrowolna decyzja o powrocie do treningów należy
do przedstawiciela ustawowego, każdego zawodnika z osobna i nie zostaje odgórnie narzucona przez
Klub.
1. W zajęciach brać udział mogą tylko zdrowi zawodnicy bez objawów chorobowych, którzy nie są
objęci kwarantanną.
2. Rodzicom zawodników, opiekunom i innym osobom towarzyszącym nie wolno przebywać
na terenie szkoły podczas trwania treningu.
3. Zawodnicy wchodzą do szkoły głównym wejściem i przechodzą do wejścia na salę gimnastyczną
od strony boiska szkolnego zachowując bezpieczną odległość.

4. Przed i po treningu należy umyć lub zdezynfekować ręce.
5. Zaleca się, aby zawodnicy przychodzili na trening już przebrani w strój sportowy.
6. Zasłanianie nosa i ust jest obowiązkowe we wszystkich pomieszczeniach wspólnych tj.
korytarzach, szatniach, ubikacjach.
7. Napoje poszczególnych zawodników muszą być oznaczone tak, aby nie doszło do ich
pomylenia.
8. Podczas treningu zaleca się nie zbliżanie do siebie zawodników bez konieczności. Staramy
się zachowywać odstęp pomiędzy zawodnikami 1.5 metra. Szczególnie istotne jest to podczas
przerw w grze czy treningu.
9. Przed każdym treningiem i po jego zakończeniu następuje dezynfekcja całego sprzętu,
który był używany do zajęć i innych przedmiotów, które mogły być dotykane przez
zawodników.

- Nie ma gwarancji, że udział w treningach nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia
koronawirusem i wystąpienia choroby COVID-19. Przedstawiciel ustawowy zawodnika ma
świadomość , że ryzyko takie istnieje i, że w/w choroba może prowadzić do ujemnych skutków dla
zdrowia i życia zawodnika.
- W czasie treningów mogą się zdarzyć sytuacje , kiedy zostanie naruszona reguła dystansu
społecznego tj. w szczególności konieczność udzielenia zawodnikowi pierwszej pomocy
przedmedycznej , jak również (zwłaszcza w przypadku zawodników najmłodszych)zapewnienia innej
niezbędnej pomocy do bezpiecznego udziału w treningu. W takich sytuacjach kontakt trenera z
zawodnikiem odbywać się będzie z zachowaniem wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa.
Oświadczam, że :
1. Zawodnik znajduje się w bardzo dobrej formie fizycznej, nie posiada żadnych chorób ani
kontuzji, nie zaobserwowano u zawodnika ani u osób w otoczeniu w którym przebywał w
ciągu 14 dni żadnych przejawów koronawirusa. Zobowiązuje się niezwłocznie poinformować
Klub o każdej zmianie stanu zdrowia zawodnika.
2. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, na możliwość nie dopuszczenia zawodnika to
treningu przez Klub (trenera) w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.
3. W przypadku zawodników , którzy nie posiadają aktualnych badań lekarskich, dodatkowo
oświadczam, iż :
- zawodnik jest zdrowy i nie ma przeciwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mu bezpieczny
udział we współzawodnictwie sportowym, a tym samym w powyższym zakresie uczestniczy w
treningu na własną odpowiedzialność.
- zobowiązuje się do niezwłocznego informowania o stanie zdrowia zawodnika i wystąpieniu
przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania danej dyscypliny sportowej.
- przyjmuję do wiadomości, iż ponoszę całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych
informacji o stanie zdrowia zawodnika. Tym samym klub nie ponosi odpowiedzialności za
odniesione przez zawodnika z tego tytułu kontuzje, urazy zdrowia, itp..
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