
Załącznik nr 2 do Regulaminu „V Buskiego Maratonu Pływackiego”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
„V Buski Maraton Pływacki”

dotyczące przestrzegania zasad ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Nazwisko i Imię Uczestnika: ..........................................……………………………..

Wiek Uczestnika ……………. lat

Telefon kontaktowy: ………………………………..... 

Oświadczam, że: 
 nie  miałem/am kontaktu z  osobami  chorymi  na koronawirusa  COVID-19 w ciągu

ostatnich 14 dni 
 nie jestem objęty/a obowiązkową kwarantanną
 mój stan zdrowia nie wskazuje na zakażenie wirusem  SARS-CoV-2, o czym stanowi

brak  objawów  typowych  dla  zachorowania  na  COVID-19:  gorączka,  kaszel,
duszności,  problemy  w  oddychaniu,  katar,  wysypka,  bóle  mięśni,  bóle  gardła,
podwyższona temperatura ciała, inne.

Jednocześnie:
 Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Organizatora – Buski  Ośrodek

Sportu i Rekreacji  w Busku-Zdroju w przypadku gdy ja lub domownicy zostaniemy
objęci kwarantanną, zachorujemy na COVID-19 lub będziemy mieć kontakt z osobą
zarażoną. 

 Oświadczam, że będę uczestniczył/a w maratonie, przestrzegając na terenie Pływalni
Miejskiej  regulaminu  i  zasad  bezpieczeństwa  związanych  z  profilaktyką
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

 Oświadczam,  że  w  sytuacji  wystąpienia  u  mnie  lub  domowników  jakichkolwiek
objawów  chorobowych  związanych  z  epidemią,  nie  będę  występował/a
z roszczeniami wobec Organizatorów.

Klauzula informacyjna:
1. Wyżej wymienione dane są pozyskiwane na podstawie motywu 46 preambuły RODO, w
myśl którego przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem również
w przypadkach, gdy jest niezbędne do ochrony interesu, który ma istotne znaczenie dla życia
osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej - art. 6 ust. 1 lit. d) art. 9 ust. 2 lit. c)
rozporządzenia RODO, który stanowi,  że:  Przetwarzanie jest  zgodne z prawem, gdy jest
niezbędne  do ochrony żywotnych interesów osoby,  której  dane dotyczą,  lub  innej  osoby
fizycznej. 
2. Nie podanie danych określonych w Oświadczeniu skutkuje niemożliwością uczestniczenia
w maratonie ze względu na stan epidemii ogłoszony w Polsce.
3.  Dane podane w oświadczeniu  będą przechowywane przez  okres  stanu epidemii  oraz
zgodnie  z  przepisami  kodeksu  cywilnego  w  zakresie  przedawnienia  zobowiązań
odszkodowawczych.
4.  Oświadczam,  że  złożone  przeze  mnie  oświadczenie  jest  zgodne  z  prawdą  i  jestem
świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
5.  Jestem  świadomy(a)  odpowiedzialności  cywilnej  i  obowiązku  naprawienia  szkody  w
przypadku naruszenia dobra osobistego w postaci zdrowia innych osób.

Busko-Zdrój dn. …………...2021r.                                                              

……………………………………………
                      Czytelny podpis Uczestnika 


