
OŚWIADCZENIE  O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA EPIDEMICZNEGO  
W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ DOTYCZĄCĄ KORONAWIRUSA (COVID-19) 

  
 

WYDRUKUJ, WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI I PODPISZ 
ZOSTAW W BIURZE ZAWODÓW PODCZAS REJESTRACJI 

 
 
Przykładamy szczególną wagę do bezpieczeństwa uczestników imprezy. Wprowadziliśmy szereg procedur zmniejszających ryzyko zakażenia 
wirusem. Oświadczenie to jest jednym z tych elementów, dlatego prosimy Cię o jego uważne przeczytanie i uzupełnienie. Pamiętaj, że dane, które 
podajesz, mogą pomóc w zachowaniu bezpieczeństwa Twojego i innych uczestników imprezy. Jeśli nie wypełnisz oświadczenia w całości lub go nie 
podpiszesz – nie będziesz mogła/mógł wziąć udziału w imprezie.  

 
 
Dane osobowe 

Imię i nazwisko nieletniej/nieletniego biorącej/go udział w wydarzeniu pod opieką rodzica/opiekuna: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… Numer startowy: .………………………  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Bursztynowego Festiwalu Biegowego i zasadami dotyczącymi jego realizacji, 
w szczególności tymi dotyczącymi sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem COVID-19 i zobowiązuję się do ich 
przestrzegania (regulamin i zasady dostępne są na stronie internetowej www.bursztynowyfestiwalbiegowy.pl oraz w Biurze 
Zawodów). 
 
W związku z zamiarem uczestnictwa w zawodach, zobowiązuję się do zapewnienia sobie oraz osobie nieletniej, we własnym 
zakresie, środków ochrony osobistej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminem zawodów. 
 
Oświadczam, że: 
1. Według mojej wiedzy nie występują u mnie i osoby nieletniej objawy chorobowe sugerujące występowanie choroby zakaźnej 

(w szczególności COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2) oraz nie mamy żadnych objawów ostrej infekcji dróg 
oddechowych, takich jak gorączka, kaszel, duszności, trudności w oddychaniu, bóle mięśni i ogólne zmęczenie. 

2. W ciągu ostatnich 14 dni, ani ja, ani osoba nieletnia, nie byliśmy objęci hospitalizacją, izolacją, izolacją w warunkach domowych 
ani nie przebywaliśmy na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym w związku z epidemią COVID-19. Dotyczy 
to także okresu, w którym odbywają się zawody. 

3. Wedle mojej wiedzy w ciągu ostatnich 14 dni, ani ja, ani osoba nieletnia, nie mieliśmy kontaktu z osobą, u której potwierdzono 
zakażenie COVID-19, z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji oraz z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem. 

4. U żadnego z domowników nie występują objawy chorobowe sugerujące występowanie choroby zakaźnej (w szczególności 
COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2) oraz żaden z domowników nie ma żadnych objawów ostrej infekcji dróg 
oddechowych, takich jak gorączka, kaszel, duszności, trudności w oddychaniu, bóle mięśni i ogólne zmęczenie. 

5. W ciągu ostatnich 14 dni, ani ja ani osoba nieletnia, nie wróciliśmy z terenów szczególnie dotkniętych koronawirusem. 
 
 
Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za oświadczenia dotyczące stanu mojego zdrowia oraz stanu zdrowia osoby 
nieletniej pod moją opieką.  Oświadczam, że mam świadomość możliwości zakażenia wirusem COVID-19 siebie i osoby nieletniej 
pod moją opieką w związku z przebywaniem na terenie imprezy w obecności innych osób. 
 
W przypadku zmiany stanu zdrowia mojego lub osoby nieletniej po złożeniu niniejszego oświadczenia lub zetknięcia z osobą, 
o której mowa powyżej w pkt 3, zobowiązuję się do powiadomienia odpowiednich służb i nie uczestniczenia w wydarzeniu. 
Jeśli w ciągu 7 dni od daty imprezy zostanie u mnie lub osoby nieletniej stwierdzone zakażenie koronawirusem, zobowiązuję się do 
niezwłocznego powiadomienia najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz organizatora poprzez e-mail: 
biuro@bursztynowyfestiwalbiegowy.pl. 
 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie przez Fundację Family Challenge moich danych osobowych, w tym podanych 
w niniejszym oświadczeniu, po zakończeniu wydarzenia oraz przekazanie tych danych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie 
i służbom porządkowym, na jego żądanie. 
  
 
Data: …………………………………………     Podpis: ……………………………………………………………… 

 
 
Pamiętaj – załóż maseczkę i zachowaj odstęp 1,5 m od innych osób, a jeśli masz objawy ostrej infekcji dróg oddechowych, to zadzwoń natychmiast 
do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym.  

DZIECKO 


