
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA  

zawodów sportowych VIII Puchar Kościeliska 2021 

Zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez i zajęd sportowych na świeżym powietrzu 

( źródło: (Serwis Rzeczypospolitej Polskiej)  w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w 

Polsce oraz  Głównego Inspektora Sanitarnego: 

 

Ja, niżej podpisana/y: ___________________________ 

Nr telefonu:___________________________ 

1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, 

poprzedzających złożenie oświadczenia:  

 

a)  nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;  

b) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;  

c) jestem w pełni zaszczepiony przeciw wirusowi SARS-COV-2; 

( zakreślid odpowiednie podpunkty) 

 

2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym 

przez Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko, z siedzibą przy ulicy 

Królewskiej 41 wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie 

poinformowad o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także 

Stowarzyszenie na adres mailowy: turystyka.koscielisko@gmail.com 

oraz podjąd niezbędne kroki wg wskazao GIS -https://www.gov.pl/web/koronawirus 

  

3. Zobowiązuję się do przestrzegania ZASAD BEZPIECZEOSTWA opublikowanych na stronie 

www.turystykakoscielisko.pl oraz dostępnych na terenie zawodów, obowiązujących podczas 

wszystkich wydarzeo Pucharu kościeliska w dniach 18-19.12.2021 r.  

4. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że:  

a)  administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki 

w Gminie Kościelisko  (dalej „Administrator”);  

b) Administrator przetwarza dane osobowe w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w 

szczególności zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (podstawa prawna: 

wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 

ochrony interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego - art. 9 ust. 2 lit. i RODO);  

c) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 14 dni od daty zawodów;  

 

5. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w 

zawodach oraz dla ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na 

wypadek wystąpienia sytuacji, gdy osoba zakażona, pomimo stosowanych środków 

ochrony i zabezpieczeo, brała udział w zawodach.  

__________________________ data, czytelny podpis 

mailto:turystyka.koscielisko@gmail.com
https://www.gov.pl/web/koronawirus


ZASADY BEZPIECZEOSTWA W CZASIE PANDEMI OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE ZAWODÓW 

VIII PUCHAR KOŚCIELISKA w dn. 18-19 grudnia 2021 

1. Uczestnik Pucharu ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeostwa i zaleceo 

Organizatora oraz stosowania środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia RM z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeo, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861 z późn. 

zmianami) przebywając na terenie Pucharu.  

2. Uczestnik Pucharu jest zobowiązany do przekazania w momencie wejścia na teren 

wydarzenia wypełnionego Oświadczenia. Formularz Oświadczenia zapewnia Organizator. 

3. Dane osobowe zawarte w Oświadczeniu są zbierane wyłącznie w celu zapobiegania 

szerzeniu się pandemii wirusa COVID-19. Podane dane osobowe (imię, nazwisko, nr 

telefonu) mogą zostad udostępnione Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz służbom 

porządkowym.  

4. Dane osobowe zawarte w Oświadczeniu przechowywane będą przez Organizatora do 

dwóch tygodni od zakooczenia Pucharu.  

5. Uczestnik Pucharu jest zobowiązany do samodzielnego wyposażenia się w materiały 

ochrony osobistej, tj. maseczkę, która umożliwi mu zakrycie nosa i ust w trakcie rejestracji w 

biurze zawodów i podczas zakooczenia zawodów w Domu Ludowym.  

6. Uczestnik Pucharu ma obowiązek we własnym zakresie pilnowad zachowania higieny 

zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego 

obowiązującymi w danym momencie.  

7. Uczestnik Pucharu ma obowiązek zrezygnowad z udziału w wydarzeniu, jeżeli pojawią się u 

niego objawy choroby oraz poinformowad organizatorów o stanie zdrowia.  

8. Zalecane jest częste mycie rąk według instrukcji Ministerstwa Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz dezynfekcja rąk.  

9. W trakcie wydarzenia Uczestnicy Pucharu zobowiązani są do  poruszania się zgodnie z 

zasadami określonymi przez Organizatora w celu zachowania bezpieczeostwa. 

10. W przypadku kolejki do wejścia do Domu Ludowego lub w Domu Ludowym zalecane jest 

zachowanie 1,5 metra  dystansu i realizowanie nakazu zasłaniania ust oraz nosa. 


