
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW ZAWODÓW
„CROSS COUNTRY TATRA CUP 2020”

W związku z  udziałem w zawodach „Cross  Country Tatra  Cup 2020” w biegach narciarskich, 
odbywających się w Zakopanem na trasach Centralnego Ośrodka Sportu w dniu 10.12.2020 roku 
zgodnie z wymogami i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, oświadczam, że:

1. W okresie 14 dni poprzedzających złożenie oświadczenia:
a/ nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19,
b) nie przebywam na obowiązkowej kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,
c) nie występują u mnie objawy zakażenia SARS-CoV-2, w tym: gorączka, kaszel, duszność czy 
problemy z oddychaniem.

2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w zawodach wystąpią u mnie objawy 
zakażenia  COVID-19,  zobowiązuje  się  niezwłocznie  poinformować  o  tym  fakcie  właściwe 
miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także organizatora zawodów – Stowarzyszenie 
Promocji Sportu, Rekreacji i Aktywności Fizycznej „Flow” (adres e-mail: biuro@flowpro.pl) oraz 
podjąć niezbędne kroki zgodne z informacjami GIS – https://www.gov.pl/web/gis

3.  Zobowiązuję  się  do  przestrzegania  regulaminu  zawodów  oraz  procedur  bezpieczeństwa  w 
zakresie COVID-19. 

Imię i nazwisko trenera/kierownika klubu: ………………..……….…………………………

Data : ………………..……………………

Numer telefonu kontaktowego: ………………..……………………

Podpis: ………………..……………………

Wyrażam  zgodę  na  zamieszczenie  moich  danych  osobowych  w  zbiorze  danych  organizatora  
zawodów – w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych (np.  GIS) w zakresie  
niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia faktu  
przebywania w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami i  
regulacjami w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19.

Czytelny podpis

……………………………………………………

https://www.gov.pl/web/gis
mailto:biuro@flowpro.pl


OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW ZAWODÓW
„CROSS COUNTRY TATRA CUP 2020”

NAZWA KLUBU:

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

Poniżej podpisane osoby potwierdzają, że zapoznały się z informacjami zawartymi w powyższym 
oświadczeniu.

LISTA ZAWODNIKÓW:

imię, nazwisko  podpis
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