
 

OŚWIADCZENIE  
RODZICA, PRAWNEGO OPIEKUNA UCZESTNIKA OBOZU HAMAK-TUR FERIE 2023 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że 
1. (imię i nazwisko uczestnika) …………………………………………………………………………………………………………………………….  

(nazwa obozu, miejsce i termin) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................  

• jest zdrowy w dniu wyjazdu i nie ma żadnych infekcji oraz objawów chorobotwórczych 

• jest przygotowany/a do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z 
przestrzeganiem zasad higieny 

2. Udostępniam organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt umożliwiający 
szybką komunikację ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury uczestnika obozu termometrem bezdotykowym. 
4. Zobowiązuję się do niezwłocznego - do 12 godzin - odbioru dziecka z obozu w przypadku, gdy u dziecka 

pojawią się niepokojące objawy choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, ból gardła, duszności, 
biegunka, wymioty lub wysypka) 

5. Przyjmuję do wiadomości, że osoby odprowadzające uczestnika na zbiórkę wyjazdową są zdrowe, bez 
żadnych objawów infekcji lub choroby zakaźnej 

6. Przyjmuję do wiadomości, że osoby odprowadzające uczestnika na zbiórkę wyjazdową nie mogą wchodzić do 
autokaru  

7. Przyjmuję do wiadomości, że jeżeli uczestnik obozu choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić go na 
cięższy przebieg zakażenia poinformuję organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku 
w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku oraz dostarczę opinię lekarską o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do udziału w obozie 

8. Przyjmuję do wiadomości, że obowiązuje zakaz wstępu na teren obozu bez zgody kierownika obozu 
9. Dostarczę wypełniony druk oświadczenia kierownikowi obozu w dniu wyjazdu 
10. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminami Obozu FERIE 2023 dostępnym na stronie internetowej 

www.hamak-tur.pl i akceptuję ich treść. 

Świadomy/- a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń - Art. 233 §1 i §6 Kodeksu Karnego, 
oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe oraz zgodne z 

rzeczywistym stanem rzeczy. 

Imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego uczestnika obozu …………………………………………………………………………………… 

Czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego uczestnika obozu ………………………………………………………………………………….. 

Data (dzień wyjazdu na obóz) ……………………………………………………….. 

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

