
Załącznik nr 2 
OŚWIADCZENIE (wypełnia rodzic/opiekun prawny) 

Dotyczy udziału mojego dziecka w rozgrywkach Knurowskiej Ligi Orlika 
 

1.Oświadczam , że mój syn……………………………………………………………. jest zdrowy oraz nie występują u 
niego żadne objawy zakażenia wirusem SARS-COV-2. 
2.  Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 10 dni, poprzedzających 
złożenie oświadczenia: 
1) mój syn nie jest zakażony/a wirusem SARS-COV-2; 
2) mój syn nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; 
3) nie miał kontaktu z osobami, wobec których wystąpiły okoliczności wskazane w punktach 1 lub 2. 
3. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami funkcjonowania Kompleksu Boisk Wielofunkcyjnych 
oraz zobowiązałem mojego syna do przestrzegania zawartych tam wytycznych 

 
………..……………………………………………………….. 

                                                                                                      Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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