
  Tarnowski Klub Sportowy KYOKUSHIN Karate. 
 

COVID-19 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH/OSÓB ĆWICZĄCYCH 

KARATE/ 

 

➢ Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki / mojego syn: 

➢ Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na uczestnictwo: 

 

……………………………………………………………………………………………………..… 

(nazwisko i imię dziecka) 
 

w zajęciach sportowych w czasie występowania pandemii na zasadach ustalonych przez władze klubu, 

pod nadzorem trenera w okresie od 14.09.2020 r. do odwołania. 

 

Jednocześnie oświadczam, że dziecko, ja: 

1. Nie miało(miałem) kontaktu z osobami chorymi na COVID-19. 

2. Nie jest(jestem) objęte(y) obowiązkową kwarantanną. 

3. W ciągu 2 tygodni nie występowały symptomy COVID-19 i innych chorób zakaźnych            

w związku z czym może (mogę) brać udział w zajęciach sportowych.  

4. Nie jest(jestem) uczulone(y) na żadne środki stosowane do mycia i dezynfekcji sprzętu 

sportowego, oraz środku do mycia i dezynfekcji rąk.  

 

 Jestem świadomy(a) tego, że w przypadku pojawienia się objawów takich jak gorączka, 

kaszel, katar, ból gardła, ból głowy, duszność, bóle mięśniowe, lub innych niepokojących objawów 

mogących być symptomem choroby zakaźnej, dziecko (adept)  nie może uczestniczyć w treningach 

karate, niezwłocznie poinformuję telefonicznie o zaistniałej sytuacji trenera sekcji lub osoby 

funkcyjne w klubie. 

 W przypadku niewykonywania poleceń w trakcie zajęć i narażenie innych trenujących na 

szkodę, adept zostanie wydalony z zajęć, rodzice niezwłocznie zostaną poinformowani o zaistniałej 

sytuacji, będą zobowiązani do jego natychmiastowego odbioru. Trenujący jest zobowiązany do 

posiadania środków ochrony osobistej. 

 

Numer kontaktowy: …………………………………………………………………………………… 

 

 Zdaję sobie sprawę, że nie ma gwarancji, iż udział w treningach karate nie spowoduje 

zwiększonego ryzyka zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby COVID-19. Mam świadomość, 

że ryzyko takie istnieje i że w/w choroba może prowadzić do ujemnych skutków dla mojego zdrowia  

i życia. Na wypadek zakażenia koronawirusem w toku treningu, dojazdu na trening lub powrotu          

z treningu, nie będę wnosił żadnych roszczeń wobec Klubu.  

 Oświadczenie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa dziecka/pełnoletniego trenujacego w 

zajęciach sportowych i nie upoważnia do ubiegania się o ewentualne świadczenia z tytułu 

ubezpieczenia.  

 

 

              Podpis rodzica/opiekun  

  

      ………………………………………………………………………………… 

         Podpis ćwiczącego 
                                 (w przypadku ukończenia 16 roku życia) 
              


