
Oświadczenie  uczestnika  kursu  nauki  pływania,  w  trakcie  trwania  epidemii  wirusa 
COVID-19 w Szkole Pływania Barabasz na terenie pływalni Akwarium, Wodna Nuta, 
PSP5

Dane uczestnika kursu:
…………………………………………. 

…………………………………………. 

………………………………………….

Ja, …………………………………………., będąca uczestnikiem kursu, oświadczam, że:
1. Jestem  zdrowa  (tj.  w  dniu  rozpoczęcia  kursu  nie  wykazuje  objawów  infekcji  oraz 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, 
2. Nie  zamieszkiwałam z  osobą  przebywającą  na  kwarantannie  i  nie  miałam kontaktu  z 

osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem kursu, 
3. Jestem  przygotowana  do  stosowania  się  do  wytycznych  i  regulaminów  uczestnictwa 

związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem 
wzmożonych zasad higieny (w tym regularne mycie rąk ciepłą wodą z mydłem),

4. Zapoznałam się z niżej wymienionymi instrukcjami:
a) mycia rąk 

https://www.gov.pl/web/gis/jak-myc-rece-instrukcja-mycia-rak
b) dezynfekcji rąk 

c) prawidłowego zdejmowania maseczki 
https://www.gov.pl/web/gis/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke

ww. oświadczenie potwierdza wyłącznie mój stan wiedzy w chwili złożenia oświadczenia.

……………………………..……………
Imię i nazwisko

 



Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo w kursie nauki pływania.
Zapoznałem(-am) się z Regulaminem uczestników kursu oraz zasadami obowiązującymi na 
terenie pływalni Akwarium, Wodna Nuta , PSP 5 i zobowiązuję się do jego stosowania.

1. Udostępnię  organizatorowi  kursu  nauki  pływania  numer  telefonu  lub  inny  kontakt 
zapewniający szybką komunikację.

2. Zobowiązuję się do opuszczenia zajęć z kursu nauki pływania w przypadku wystąpienia u 
mnie  niepokojących  objawów  choroby  (podwyższona  temperatura,  kaszel,  katar, 
duszności).

3. Zaopatrzę  siebie  w  indywidualne  osłony  nosa  i  ust  do  użycia  podczas  zajęć  nauki 
pływania.

4. Oświadczenie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa dziecka w kursie nauki pływania 
i nie upoważnia do ubiegania się o ewentualne świadczenia z tytułu ubezpieczenia. 

5. Oświadczenie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa mojego w kursie nauki pływania 
i nie upoważnia do ubiegania się o ewentualne świadczenia z tytułu ubezpieczenia.

6. Zapoznałem(-am) się z informacjami na temat zakażenia COVID-19.
7. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu moich danych osobowych 

w przypadku podejrzenia zarażenia COVID-19. Jestem świadomy, że nie ma gwarancji, iż 
udział  w  kursie  nie  spowoduje  zwiększenia  ryzyka  zakażenia  koronawirusem  
i wystąpienia choroby COVID-19. O możliwości zarażenia siebie, moich domowników, 
opiekunów i innych dzieci w czasie trwania kursu COVID-19. Wiem również, że ryzyko 
takie istnieje i że ww. choroba może prowadzić do ujemnych skutków zdrowia mojego. 
Jestem świadomy/a,  iż podaniem nieprawdziwych informacji narażam na kwarantannę  
i  niebezpieczeństwo  utraty  życia  lub  zdrowia  wszystkich  uczestników  kursu  wraz  z 
wychowawcami,  opiekunami,  pracownikami,  jak  również  ich  rodzin.  Na  wypadek 
zakażenia koronawirusem w trakcie nauki pływania zrzekam się wszelkich roszczeń w 
związku  z  ewentualnym  zarażeniem  mnie,  moich  domowników  oraz  mojego  dziecka 
COVID-19  z  wyłączeniem,  gdy  do  powyższego  doszło  wskutek  winy  umyślnej  lub 
niewypełnienia prawidłowo swoich obowiązków. 

Data ………………………… ……………………………
Podpis kursanta



Regulamin dla uczestników kursu nauki pływania w Szkole Pływania Barabasz 

1. W kursie nauki pływania mogą brać udział jedynie kursanci zdrowi, niemający objawów 
chorobowych,  sugerujących  chorobę  zakaźną,  zgodnie  z  pisemnym  oświadczeniem 
pełnoletniego kursanta.

2. W okresie 14 dni przed rozpoczęciem kursu nauki pływania, uczestnik kursu nie powinien 
zamieszkiwać  z  osobą  przebywającą  na  kwarantannie  lub  izolacji  w  warunkach 
domowych.

3. Uczestnik  kursu  powinien  być  samodzielny  w  stopniu  umożliwiającym  zrozumienie 
wytycznych związanych z zachowaniem dystansu od 1,5 m do 2 m oraz przestrzegania i 
dbania higienę (mycia i dezynfekcji rąk). 

4. Uczestnik  kursu powinien  dostosowywać  się  do  poleceń  instruktorów i  przestrzegać  i 
dostosowywać się  do obowiązujących  regulaminów w Szkole  Pływania  Barabasz oraz 
zasad obowiązujących na terenie pływalni Wodna Nuta, Akwarium, PSP5 

5. W trakcie przebywania na terenie pływalni Akwarium, Wodna Nuta, PSP5 wymagane są 
maseczki lub inna osłona twarzy (na korytarzach do wejścia do szatni oraz od momentu 
wyjścia z szatni). 

6. Konieczne jest przestrzeganie regulaminu i higieny w związku z zagrożeniem COVID-19.

7. Częste  mycie  rąk z użyciem mydła  zgodnie z zamieszczonymi  instrukcjami zwłaszcza 
przed i po korzystaniu z toalet.

8. Poruszanie  się  w  swoich  grupach,  niemieszanie  się  z  uczestnikami  innych  grup  na 
zajęciach 

9. Zachowanie bezpiecznego odstępu do 2 m od uczestników innych grup. 

10. Zgłaszanie informacji instruktorowi o złym samopoczuciu własnym lub innego uczestnika 
kursu.

11. Stosowanie się do zachowań pro higienicznych: unikanie dotykania okolic oczu, nosa i 
ust,  zakrywanie  podczas  kaszlu  i  kichania  ust  zgiętym  łokciem  lub  chusteczką  i 
wyrzucenie jej natychmiast do kosza.

12. Dostosowywanie się i przestrzeganie wszystkich wytycznych związanych z COVID-19.

13. Przed  wejściem  na  teren  pływalni  Akwarium,  wodna  Nuta,  PSP5  uczestników 
obowiązuje: obowiązkowa dezynfekcja rąk dostępnym płynem

14. Obowiązkowa mycie rąk płynem dezynfekcyjnym przy wyjściu z ww. pływalni. 

15. Odmowa lub nieprzestrzeganie  ww. wytycznych  dot.  warunków zachowania  higieny i 
dystansu  społecznego  lub  stosowania  środków  ochronnych  może  być  podstawą  do 
przerwania udziału w kursie nauki pływania bez zwrotu wpłaconych środków. Kierując 
się zasadą współżycia społecznego (wspólnego dobra i bezpieczeństwa). 

………………………………………………... 
Podpis kursanta


