
Załącznik  nr 2           ZGODA  RODZICÓW ZAWODNIKA  
 

   Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………….  ……..…………..;   …………………………... 
                                                                                                                                 imię dziecka                   nazwisko dziecka                 PESEL dziecka 

w zawodach sportowych: Bilardowe Mistrzostwa Polski UKS-ów,  które odbędą się w Tomaszowie Maz.  

w dniach: 10-13.08.2020 r.   Rodzice, opiekunowie prawni oświadczają  jednocześnie,  że:  

 u dziecka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych,  które mogą utrudniać lub uniemożliwić 

jego  udział w zawodach.  (Jeżeli są rodzice podają jakie: ......................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................) 

Rodzice, opiekunowie prawni wyrażają zgodę na wykorzystanie sportowego wizerunku dziecka, zawodnika MPJ                            

i opublikowanie zdjęć/filmów  z w/w imprezy sportowej w celach promocyjnych i statutowych PZBil. 

Rodzice, są świadomi zagrożeń w związku z pandemią i wirusem  COVID-19    

 

  Podpisy opiekunów prawnych dziecka (np. rodziców) 

złożone dnia …………… w …………………………….  

 

Imię i nazwisko  

rodzica - opiekuna prawnego ...............................  ................................ podpis ..........................   

Imię i nazwisko  

rodzica - opiekuna prawnego ...............................  ................................ podpis .......................... 

 

Załącznik  nr 3           Oświadczenie trenera – bądź innej osoby pełniącej obowiązki  
opiekuna zawodnika podczas w/w zawodów. 

Świadom odpowiedzialności karnej i cywilnej wynikającej ze stosowanych przepisów niniejszym oświadczam, że: 
 Posiadam znajomość przepisów BHP, zostałem/łam w tym zakresie przeszkolony/na i tym samym ponosić 

będę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, życie i zdrowie powierzonego mojej opiece zawodnika.  
 Zobowiązuję się do przestrzegania tych przepisów i wykonywania wszystkich zarządzeń wydanych w tym 

zakresie przez władze oświatowe, kierownika obiektu noclegowego oraz dyrektora zawodów. 
 

Deklaracja w sprawie ochrony zdrowia i życia dzieci powierzonych mojej opiece. 
    W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami, władzami PZBil i społeczeństwem               
za bezpieczeństwo zdrowia i życia powierzonych mojej opiece dzieci na wyciecze/zawodach sportowych, od momentu 
ich wyjazdu z miejsca odprawy do momentu powrotu dzieci do domu, tj. w okresie od dnia …....….. do dnia ……..… 
oświadczam, co następuje: 

o Z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem się ze wszystkimi materiałami i przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci – zawodników. 

o Zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, 
środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków opiekuna, wychowawcy, trenera.  

o Zobowiązuję się do dopilnowania przestrzegania przez moich podopiecznych regulaminów obiektów:                  
w miejscu noclegowym, w miejscu żywieniowym, w miejscu gier sportowych.     

o Będę przestrzegał zasad dotyczących bezpieczeństwa dzieci w trakcie przejazdów/przejścia pomiędzy          
salami gier turniejowych, miejscem noclegowym a salami gier, miejscem żywieniowym a salami gier.           
Będą się one odbywały tylko pod moją opieką  

 
  
Imię i nazwisko ………………………    …………………………,     podpis ………………….. 
                           składającego oświadczenie i deklarację trenera/instruktora 
                                   przyjmującego do wiadomości i ścisłego przestrzegania 
 

miejsce ………………….  dnia .………. 2020 r.  


