
 

 

 
Wyrażam zgodę na podjęcie treningów w dniu ................... 2020 r.  przez mojego 

syna/córkę* ………………………………………………………………….…........................................………… .  

Jestem w pełni świadomy/świadoma* zaistniałej sytuacji i zagrożeń w związku z panującym stanem pandemii. 
Zapoznałam/em się z regulaminem dot. korzystania z zewnętrznych obiektów OSiR w Zawierciu oraz  zobowiązuję się 
do przestrzegania norm bezpieczeństwa w trakcie dostarczenia oraz odbioru swojego podopiecznego z zajęć 
treningowych. Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko, ani nikt z najbliższej rodziny nie jest chory, ani nie jest 
poddany kwarantannie w związku z epidemią COVID-19. 

                
 
                                                                                                …………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*) 

www.wartazawiercie.pl                                                                                                        *niepotrzebne skreślić 
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