
OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany/a  

…................................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko) 

zgłaszam się do uczestnictwa w 46. Turnieju Tenisa Stołowego organizowanego przez  Spółdzielnię 
Mieszkaniową  ,,Osiedle Młodych” w Poznaniu – Dom Kultury „Jędruś”  w dniu …. .03.2022 

Oświadczam, że:  

- decyzja o uczestnictwie w ww. imprezie jest moją świadomą i dobrowolną decyzją.  
 
- jestem świadom/a, że nie ma gwarancji, że udział w imprezie nie spowoduje zwiększenia ryzyka 
zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby COVID-19. Mam świadomość, że ryzyko takie 
istnieje i że ww. choroba może prowadzić do ujemnych skutków dla zdrowia i życia uczestnika                      
i oświadczam, że z tego tytułu nie będę rościł/a żadnych pretensji w stosunku do organizatora 
imprezy. 
 
- przyjmuję do wiadomości, że w czasie imprezy mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy zostanie naruszona 
reguła dystansu społecznego tj. w szczególności konieczność udzielenia uczestnikowi pierwszej 
pomocy przedmedycznej. W takich sytuacjach kontakt osoby udzielającej pomocy  z uczestnikiem 
odbywać się będzie z zachowaniem wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa. 
 

- znajduję się w dobrej formie fizycznej, nie zaobserwowałem/am u siebie ani osób,  w otoczeniu 
których przebywałem/am w ciągu ostatnich 14 dni żadnych przejawów koronawirusa  
(w szczególności gorączki powyżej 37,5 stopni C, kaszlu, duszności itd). Ponadto nie przebywam                 
w kwarantannie/izolacji oraz nie byłem/am za granicą w ciągu ostatnich 14 dni.  Zobowiązuję się 
niezwłocznie powiadomić organizatora imprezy o każdej zmianie okoliczności wskazanych w zdaniu 
pierwszym.  
 

- przyjmuję do wiadomości, iż ponoszę całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych 
informacji o moim stanie zdrowia lub zatajenie przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających 
bezpieczny udział  w imprezie. 
 
 

Oświadczam, że znam aktualne powszechne zasady, nakazy oraz zakazy związane z epidemią 
koronawirusa oraz zapoznałem/am się z zasadami bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemii 
koronawirusa obowiązującymi podczas całej imprezy (noszenie maseczek w częściach wspólnych, 
dezynfekcja rąk przed wejściem na salę rozgrywek, zachowanie dystansu społecznego)  i zobowiązuję się 
do ich stosowania.        

            

           

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

data i podpis uczestnika 

 

 

 

 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Spółdzielnię Mieszkaniową 

„Osiedle Młodych” w Poznaniu, w zakresie złożonego powyżej oświadczenia oraz w zakresie 

prowadzonej przez Spółdzielnię działalności kulturalno - oświatowej, zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jednocześnie przyjmuję do 

wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z klauzulą informacyjną 

znajdującą się na www.tiny.pl/79lxj. 

 

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

        data           podpis 

 

 


