
 

 

 

 

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

(nazwa obozu, miejsce i termin) 

 

OŚWIADCZENIE 

RODZICA, PRAWNEGO OPIEKUNA UCZESTNIKA OBOZU HAMAK-TUR FERIE BIS 2021 

 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko 

rodzica/opiekuna prawnego), w trosce o zdrowie psychiczne dziecka w kontekście długotrwałej izolacji wyrażam 

zgodę na wyjazd dziecka …………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka), 

do …………………………….. (miejsce wyjazdu), który odbędzie się w dniach od ……………………… r. 

do ………………………….r. (data wyjazdu) i na czas wyjazdu powierzam opiekę nad dzieckiem opiekunom będącym 

przedstawicielami Marka Wołkowyckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Wołkowycki 

– Hamak-Tur, NIP 5431381587. 

Jednocześnie oświadczam, że małoletni: 

• jest zdrowy w dniu wyjazdu i nie ma żadnych infekcji oraz objawów chorobowych (gorączka, kaszel, uczucie 

duszności, biegunka, wymioty, zaburzenia węchu, bóle mięśniowe), 

• nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą chorą lub podejrzaną o 

zakażenie w okresie 14 dni przed wyjazdem,  

• jest przygotowany do stosowania się do obowiązujących podczas wyjazdu zasad uczestnictwa związanych z 

zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.  

2. Udostępniam swój numer telefonu lub inny kontakt umożliwiający szybką komunikację: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym. 

4. Zobowiązuję się do niezwłocznego odbioru dziecka z wyjazdu w przypadku, gdy pojawią się u niego niepokojące 

objawy choroby.  

5. Oświadczam, że osoby odprowadzające uczestnika na zbiórkę wyjazdową są zdrowe, bez żadnych objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych w okresie ostatnich 10 dni przed rozpoczęciem obozu. 6. Oświadczam, że zapoznałem się z 

Regulaminami obozu FERIE 2021 COVID-19 oraz z Procedurą postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia 

koronawirusem dostępnymi na stronie internetowej https://www.hamak-tur.pl  i akceptuję ich treść. 

 

6. Jestem świadomy/a istniejącego ryzyka epidemiologicznego związanego z możliwością zachorowania przez 

moje dziecko na COVID-19 w związku z realizacją wyjazdu, w tym przebywania w grupie innych osób. 

 
……………………………………………………………………………………  
(Imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego uczestnika obozu) 
 
…………………………………………………………………………………..  
(Czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego uczestnika obozu) 

 
Data: ………………………………………………………..  

(dzień wyjazdu na obóz) 

https://www.hamak-tur.pl/

