
 

 

 

OŚWIADCZENIE NR 2 

 

DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO PRZEKAZUJĄCEGO SWOJE DZIECKO POD OPIEKĘ OSOBY TRZECIEJ 

 

 

1. OŚWIADCZENIE RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) 

 

Ja niżej podpisany/a 

 

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

                          Nazwisko, Imię rodzica (opiekuna prawnego), nr telefonu kontaktowego 

 

oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

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

                               Nazwisko, imię  dziecka                                                                                             Rok urodzenia  dziecka 

 

W Rodzinnym Rajdzie Rowerowym „Jastrzębie Kocha Rower”, w dniu 12.09.2021r. oraz przekazuję pod opiekę moje 

dziecko osobie        

….........................................................................., zamieszkałej …........................................................................................ 

 imię nazwisko opiekuna     adres zamieszkania opiekuna 

Jednocześnie oświadczam, iż niżej wymienione dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwskazań do udziału w Rajdzie. 

Przed wyrażeniem zgody zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Rodzinnego Rajdu Rowerowego „Jastrzębie Kocha 

Rower” i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte. 

 

 

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

Data i czytelny podpis rodzica /opiekuna  prawnego 

 

2. OŚWIADCZENIE OSOBY BIORĄCEJ DZIECKO POD OPIEKĘ 

Oświadczam, że wyrażam zgodę wziąć pod swoją opiekę wyżej wymienione dziecko i biorę za nie odpowiedzialność w 

czasie Rajdu oraz, że znam treść Regulaminu Rajdu i w pełni ją akceptuję.  

 

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

Czytelny podpis osoby biorącej dzieci pod swoją opiekę 

 

 



 

 

Oświadczam, że:                                                                                                                                                                                                      

1.Zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Rodzinnego Rajdu Rowerowego „Jastrzębie Kocha Rower” i  

przyjęłam/em   do wiadomości oraz w pełni zaakceptowałam/em zapisy w nim zawarte.  

2.Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa  w/w Rajdzie. 

3.Zapoznałam/em się z treścią Procedura bezpieczeństwa  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                

i zwalczaniem COVID-19 podczas imprez organizowanych przez MOSiR i przyjęłam/em do wiadomości oraz 

w pełni zaakceptowałam/em zapisy w nim zawarte 

Dotyczy COVID 19 

Oświadczam, że u mojego dziecka nie wystąpiła infekcja oraz objawy chorobowe sugerujące chorobę 

zakaźną oraz, że nie mieszkało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą 

podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem Rajdu.  

Oświadczam, że osoby odprowadzające dziecko na imprezę są zdrowe, nie mają objawów infekcji, nie 

zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 

dnia przed rozpoczęciem imprezy.  

                                                                                                              

 

 

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

                                                                                               data i czytelny podpis rodzica /opiekuna 

 


