
OŚWIADCZENIE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W KLUBIE GKS „CZARNI” BYTOM 
PODCZAS CAMPU ŚWIĄTECZNEGO 28-30.12.2020 

 
Mając na względzie potrzebę ̨ochrony zdrowia osób przebywających w budynkach i na 
terenach pozostających w zarządzie GKS Czarni „Bytom”, świadomy niebezpieczeństwa 
związanego z trwającym stanem epidemii spowodowanej przez wirusa SARS-CoV-2 i 
rozprzestrzeniania się ̨choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, zarazem wyrażając 
chęć uczestniczenia w campie na terenie Górniczego Klubu Sportowego „Czarni” Bytom 
oświadczam, że:  
 

1. Jestem zawodnikiem/zawodniczką lub trenerem: 
a) uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez PZJudo*. 
b) będącym członkiem kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej*. 

*niepotrzebne skreślić 
 

2. Rozumiem, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa przez GKS „Czarni” Bytom 
mających na celu maksymalne ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 
ryzyko to nadal istnieje.  
 

3. Wyrażam zgodę ̨na poddanie się ̨wszelkim zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom 
sanitarnym obowiązującym na terenie klubu GKS „Czarni” Bytom mającym na celu 
zapobieżenie rozprzestrzeniania się ̨wirusa SARS- CoV-2 załącznik nr 1 - Zasady pobytu 
na Campie Świątecznym. 

 

4. Przyjmuję do wiadomości, że w momencie pojawienia się objawów mogących budzić ́
podejrzenie COVID-19, jestem zobowiązana/ny bezzwłocznie opuścić klub. 
 

5. Przyjmuję do wiadomości, że konsekwencją naruszania lub nieprzestrzegania zasad i 
rygorów określonych w pkt 2 i 3 będzie usuniecie z terenu Klubu GKS „Czarni” Bytom 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
(Imię i nazwisko uczestnika – Drukowanymi literami) 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
(data i miejsce złożenia oświadczenia) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
(Podpis uczestnika lub opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej) 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
(Imię i nazwisko trenera oraz jego podpis) 
 



Załącznik nr 1 – Zasady pobytu na Campie Świątecznym GKS „Czarni” Bytom 
 

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dotyczącą wirusa SARS- CoV-2 zaleca się,̨ 
aby podczas przebywania w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie GKS „Czarni” 
Bytom: 
 

• Wszystkie osoby poruszające się po obiekcie muszą zakrywać usta oraz nos w czasie 
całego pobytu. Uczestnicy ściągają maseczki dopiero po wejściu na matę. 

• Przed wejściem na salę należy zdezynfekować ręce oraz stopy płynem do dezynfekcji.  
• W trakcie trwania campu szatnie zostają wyłączone z użytkowania dla osób spoza 

klubu.  
• Trening odbywają się bez udziału publiczności co znaczy, że wszystkie osoby 

nieuczestniczące w campie nie mogą przebywać na terenie klubu w trakcie trwania 
zajęć. 

• Po każdych zajęciach sala jest dezynfekowana w związku z czym bezpośrednio po 
zakończeniu treningu należy opuścić sale treningową. 


