
FERIE z OSiR-em 2022 

 

ZAJĘCIA SPORTOWE W HALI OSIR W KOMPRACHCICACH 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka : …………………………………………………… w zajęciach 

sportowych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach w okresie: 

 od 31.01.2022 r.-11.02.2022 r.  

w godz. 9.00 – 12.00 (klasy 1-4), 12.00 – 14.00 (klasy 5-8) 

Nr telefonu rodzica/ opiekuna  …………………………………… 

Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań medycznych do    wysiłku fizycznego 

 

*Wyrażam / nie wyrażam zgody na samodzielny powrót dziecka z zajęć do domu. 
 
                                                                              

  _________________________________ 

                                                                                              podpis rodzica /opiekuna 

*niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczenie: 
 
- oświadczam, że w zajęciach uczestniczę dobrowolnie, mając świadomość zagrożenia epidemiologicznego. 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z wymogami bezpieczeństwa podczas organizowanych zajęć przez  
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach i zobowiązuję się do ścisłego ich przestrzegania. W przypadku 
zakażenia wirusem COVID-19 nie będę wnosił żadnych roszczeń w stosunku do oraz organizatora zawodów, 
 
- oświadczam, że zapoznałem się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa w Ośrodku Sportu i Rekreacji w 
Komprachcicach w okresie epidemii Covid-19, 
 
- oświadczam, że nie jestem osobą zakażoną SARS – CoV-2 (obecnie nie występują u mnie ani moich 
domowników oraz nie występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji m.in. gorączka, kaszel, 
katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła), 
 
- oświadczam, że nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym, 
 
- oświadczam, że w ostatnich 10 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o 
zakażenie SARS – CoV-2 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym. 
 



 
 

Ochrona danych osobowych 
 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że: 

 

 Administratorem danych osobowych jest OSiR w Komprachcicach (46-070 Komprachcice) przy ulicy Szkolna 18, 
tel: 77 4646040, e-mail: biuro@osir.komprachcice.pl, 

 Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem 
możliwości wzięcia udziału w zajęciach, 

 Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji zajęć, zapewnienia bezpieczeństwa, w oparciu 
o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 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, 

 Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa, 
 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udokumentowania organom odpowiednim 

organom, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane, 
 Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem. 


