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REGULAMIN XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE 
„ZIEMIA ŁÓDZKA 2022” 

                    
1. Organizator:  

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - Jednostka Organizacyjna Samorządu 
Województwa Łódzkiego 

2. Termin: 
maj 2022 r. 

3. Miejsce: 
Na terenie województwa łódzkiego, w trakcie ustalania  

4. Uczestnicy zawodów:  
podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy z 
terenu województwa łódzkiego 

5. Dyscypliny sportowe:  
Lekkoatletyka oraz gry i zabawy plenerowe 

6. Zasady ogólne:  
  każda drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników 
  Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego otrzyma drużyna wygrywająca 

klasyfikację końcową 
  uczestnicy mają zapewnione: 

 wyżywienie 
 napoje chłodzące 
 opiekę medyczną 

7. Zgłoszenia: 
 
7.1.  W terminie do dnia 04 marca 2022 roku należy przesyłać kartę zgłoszeniową (zał. nr 1) w 
pliku excel, na adres e-mail: wooni@rcpslodz.pl. 
 
7.2.  W terminie do dnia 29 kwietnia 2022 roku należy przesyłać: 

 kartę zgłoszeniową (zał. nr 1)  
 oświadczenie uczestników Olimpiady (zał. nr 2)  
 oświadczenie opiekunów drużyny - pracowników ŚDS/WTZ, którzy przyjadą z 

zawodnikami (zał. nr 3)  
 oświadczenie Kierownika/Dyrektora placówki (zał. nr 4)  
na adres:  
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 
ul. Snycerska 8 
91-302 Łódź 

7.3.  W dniu Olimpiady drużyna  przedstawia oświadczenie (zał. nr 5), podpisane przez 
wszystkich zawodników oraz opiekunów, potwierdzające, że:  

 zawodnik/opiekun jest zdrowy i w dniu udziału w zawodach nie ma objawów COVID-19 

 zawodnik/opiekun nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na izolacji lub kwarantannie i 
nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przed udziałem w 
zawodach 
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 zawodnik/opiekun został zapoznany oraz jest świadom obowiązku stosowania się do 
wytycznych uczestnictwa w zawodach sportowych w czasie epidemii lub zagrożenia 
epidemicznego COVID-19 (zachowanie dystansu, częste mycie rąk, zasłanianie 
łokciem twarzy podczas kichania itp.) 

 zawodnik/opiekun wyraził zgodę na poddanie się wszelkim zasadom bezpieczeństwa 
oraz rygorom sanitarnym obowiązującym na terenie obiektu sportowego mającym na 
celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 

 zawodnik/opiekun rozumie, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa przez 
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi mających na celu maksymalne 
ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje 

 
 
Na stronie www.rcpslodz.pl. w zakładce:  Rehabilitacja/XV WOONI znajduje się: 

 Regulamin 
 karta zgłoszeniowa (zał. nr 1) 
 wzór oświadczenia uczestników Olimpiady (zał. nr 2) 
 wzór oświadczenia opiekunów drużyny - pracowników ŚDS/WTZ, którzy przyjadą z 

zawodnikami (zał. nr 3) 
 wzór oświadczenia Kierownika/Dyrektora placówki (zał. nr 4) 
 wzór oświadczenia o stanie zdrowia dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem 

covid-19 (zał. nr 5) 
 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem (tel. 
42 203-48-46). 
 
8.  Dyscypliny sportowe 
 
8.1. Konkurencje lekkoatletyczne: 

- bieg na 100 m 
- bieg na 200 m 
- bieg na 400 m 
- sztafeta 4 x 100 m 
- skok w dal z rozbiegu 
- pchnięcie kulą mężczyzn - 4 kg 
- pchnięcie kulą kobiet - 3 kg 

 
 8.2. Konkurencje lekkoatletyczne dla zawodników o najniższym poziomie możliwości: 

- rzut piłeczką palantową 
- skok w dal z miejsca  
- rzut piłką lekarską z miejsca – 2 kg 
- bieg na 50 m 

 
8.3. Konkurencje lekkoatletyczne dla zawodników na wózkach inwalidzkich: 

- wyścig na wózkach inwalidzkich na 50 m 
- rzut piłeczką palantową z wózka 
- pchnięcie kulą z wózka 

 
 8.4. Gry i zabawy plenerowe: (drużyny 6-osobowe) 

- przeciąganie liny 
- rzuty do celu 
- sprawnościowy tor przeszkód 
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9. Zasady zawodów 
 

- każdy zawodnik może startować w dwóch konkurencjach i sztafecie 
- zawodnicy o najniższych możliwościach mogą startować wyłącznie  

w konkurencjach dla nich przeznaczonych – nie mogą brać udziału w sztafecie 
- zawodnicy zgłoszeni do konkurencji na wózkach inwalidzkich nie mogą uczestniczyć w 

konkurencjach dla osób o najniższym poziomie możliwości 
 
10. Sprawy organizacyjne 
 

- każda drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników 
- do klasyfikacji końcowej liczone będą zdobyte medale przez drużynę: 

 3 pkt. – medal złoty 
 2 pkt. – medal srebrny 
 1 pkt – medal brązowy 

- Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego otrzyma drużyna wygrywająca klasyfikację 
końcową 

- każda drużyna musi posiadać następujące dokumenty: 
 oświadczenie uczestników  Olimpiady (zał. nr 2) 
 oświadczenie opiekunów (zał. nr 3) 
 oświadczenie Kierownika/Dyrektora placówki (zał. nr 4) 
 oświadczenia o stanie zdrowia dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem covid-19 

(zał. nr 5) 
 zgodę rodziców lub opiekuna prawnego uczestnika na wzięcie udziału w zawodach 

(jeśli dotyczy) 
- brak  oświadczenia uczestnika Olimpiady wyklucza możliwość jego udziału w zawodach  
- brak  oświadczenia opiekuna wyklucza możliwość jego udziału w Olimpiadzie  
- brak  oświadczenia Kierownika/Dyrektora placówki wyklucza możliwość udziału drużyny 

w zawodach   
- brak oświadczenia o stanie zdrowia dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem covid-19 

wyklucza możliwość uczestnika Olimpiady/opiekuna w zawodach   
- każda drużyna zobowiązana jest do utrzymania porządku na terenie obiektu sportowego 
- każdy uczestnik bierze udział w Olimpiadzie na własną odpowiedzialność 
- przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego „Oświadczenia uczestników 

Olimpiady” oznacza, że każdy uczestnik (opiekun prawny - jeśli dotyczy) rozważył i 
ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Olimpiadzie, 
w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych 
(w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie 
zdecydował się podjąć to ryzyko 

- wszelkie koszty zniszczeń, powstałe na terenie obiektu sportowego, będą pokrywane 
przez osoby, z których winy nastąpiły 

- wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym Regulaminem i 
przestrzegać go 

 
11. Nagrody 
 
- uroczyste zakończenie Olimpiady, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rozpocznie 

się co najmniej 30 minut po zakończeniu gier i zabaw plenerowych 
- przewidziane nagrody: 

 miejsca 1-3 - medale 
 najlepsza drużyna - puchar Marszałka Województwa Łódzkiego 
 wszyscy zawodnicy - dyplom i upominek 
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zał. nr 1 do Regulaminu 
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zał. nr 2 do Regulamin 
(podpisują zawodnicy) 

…………………………….. 
nazwa placówki 

……………………. 
data 

 
 

Oświadczenie uczestnika Olimpiady 
 

Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala na wzięcie 
udziału w XV Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia 
Łódzka 2022” 

Jednocześnie oświadczam, że uczestniczę w Olimpiadzie dobrowolnie, na własną 
odpowiedzialność i ryzyko. 

Oświadczam także, że nie będę dochodziła/dochodził roszczeń majątkowych wobec 
Organizatora z tytułu uczestnictwa w Olimpiadzie oraz za ewentualne powstałe podczas 
trwania Olimpiady kontuzje, urazy i szkody materialne. 

Oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się z Regulaminem XV Wojewódzkiej 
Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2022” i zobowiązuję się 
do przestrzegania jego postanowień. 
 

l.p. Imię i nazwisko czytelny podpis uczestnika lub opiekuna 
prawnego 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    
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Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej z siedzibą w Łodzi ul. Snycerska 8, reprezentowane przez Dyrektora. 

2. Z osobą pełniącą funkcję Inspektora Danych Osobowych u Administratora Danych 
Osobowych można się skontaktować pod adresem: Łódź, ul. Snycerska 8 pod adresem 
mailowym: iodo@rcpslodz.pl  nr tel. 42 203-48-00. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

1) przeprowadzenia XV Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 
„Ziemia Łódzka 2022”, tj. w szczególności w celu rekrutacji, rejestracji, sporządzenia  
i publikacji klasyfikacji końcowej;  

2) sprawozdawczych, statystycznych i archiwizacyjnych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych są: 

1) art. 6 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE: 

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

2) art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 

5. Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są pracownicy RCPS i odbiorcy 
strony internetowej www.rcpslodz.pl oraz Facebook, oraz Wykonawcy organizujący 
Olimpiadę na zlecenie RCPS, zaangażowani w proces przygotowania i realizacji 
Olimpiady, organy kontroli. 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w 
Łodzi do czasu prowadzenia działań statutowych w ramach, których dane będą 
przetwarzane, tzn. 5 lat.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
sporządzania ich kopii oraz prawo ich sprostowania jeżeli są niezgodne ze stanem 
rzeczywistym, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do 
przenoszenia danych. 

9. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych. 

10. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje 
jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie 
spowoduje brak możliwości udziału w XV Wojewódzkiej Olimpiady Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2022”. 
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12. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych gdy uzna Pani, iż przetwarzanie danych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym 
przez profilowanie). 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalne Centrum 
Polityki Społecznej w Łodzi (Administrator) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i lit. e Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz  art. 35 ust. 1 pkt. 1 
ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych, przekazanych RCPS w związku z udziałem w XV Wojewódzkiej 
Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2022”. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi (Administrator), w tym na przetwarzanie, o którym mowa w art. 7 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym 
na publikowanie wizerunku przez organizatora w celu promocji i reklamy Olimpiady, także 
wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach udziału w XV Wojewódzkiej 
Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2022”, na stronie 
internetowej www.rcpslodz.pl, Facebook oraz w Telewizji Polskiej S.A. Oddziale Terenowym 
w Łodzi. 

Wyrażam zgodę na publikację moich danych w zakresie imię, nazwisko, numer startowy, 
nazwa i adres placówki na ogólnodostępnych listach startowych XV Wojewódzkiej Olimpiady 
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2022”. 

 
1. zapoznałam/zapoznałem się z Informacją o warunkach przetwarzania danych 

osobowych  
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
3. wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku 
4. wyrażam zgodę na publikację moich danych 

l.p. Imię i nazwisko czytelny podpis uczestnika lub opiekuna 
prawnego 

1.    

2.    

3.    
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4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    
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zał. nr 3 do Regulaminu 
(podpisują opiekunowie drużyny) 

 
…………………………………. 
Nazwa placówki 

……………………. 
data 

 
Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych 

 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Polityki 

Społecznej z siedzibą w Łodzi ul. Snycerska 8, reprezentowane przez Dyrektora. 
2. Z osobą pełniącą funkcję Inspektora Danych Osobowych u Administratora Danych 

Osobowych można się skontaktować pod adresem: Łódź, ul. Snycerska 8 pod adresem 
mailowym: iodo@rcpslodz.pl  nr tel. 42 203-48-00. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 
1) przeprowadzenia XV Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2022”;  
2) sprawozdawczych, statystycznych i archiwizacyjnych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych są: 
1) art. 6 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE: 
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
2) art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 

5. Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są pracownicy RCPS i odbiorcy 
strony internetowej www.rcpslodz.pl oraz Facebook, organy kontroli. 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w 
Łodzi do czasu prowadzenia działań statutowych w ramach, których dane będą 
przetwarzane, tzn. 5 lat.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
sporządzania ich kopii oraz prawo ich sprostowania jeżeli są niezgodne ze stanem 
rzeczywistym, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do 
przenoszenia danych. 

9. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych. 

10. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje 
jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie 
spowoduje brak możliwości udziału w XV Wojewódzkiej Olimpiady Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2022”. 
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12. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych gdy uzna Pani, iż przetwarzanie danych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  
(w tym przez profilowanie). 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalne Centrum 
Polityki Społecznej w Łodzi (Administrator) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i lit. e Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz  art. 35 ust. 1 pkt. 1 
ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych, przekazanych RCPS w związku z udziałem w XIV Wojewódzkiej 
Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2022”. 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi (Administrator), w tym na przetwarzanie, o którym mowa w art. 7 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym 
na publikowanie wizerunku przez organizatora w celu promocji i reklamy Olimpiady, także 
wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach udziału w XV Wojewódzkiej 
Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2022”, na stronie 
internetowej www.rcpslodz.pl, Facebook oraz w Telewizji Polskiej S.A. Oddziale Terenowym 
w Łodzi. 
 
1. zapoznałam/zapoznałem się z Informacją o warunkach przetwarzania danych 

osobowych  
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
3. wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku 

l.p. Imię i nazwisko Czytelny podpis opiekuna  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
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zał. nr 4 do Regulaminu 

 
 
 

…………………………………. 
miejscowość, data 

 
 
…………………………………. 
pieczątka placówki 
 

 
Oświadczenie Kierownika/Dyrektora  

 
 

…………………………………. 
Nazwa placówki 

 
 
 
 
 
 

 
Oświadczam, iż wszyscy zgłoszeni uczestnicy, wymienieni w karcie zgłoszeniowej, nie mają 

przeciwwskazań lekarskich do udziału w konkurencjach sportowych XV Wojewódzkiej 

Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2022"  

 

 

 

 

 

 

……………………………….  

podpis i pieczątka Kierownika/Dyrektora placówki 
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zał. nr 5 do Regulaminu 
 
 

…………………………………. 
nazwa placówki 

…………………………………. 
miejscowość, data 

 
 

Oświadczenie  
 
 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:  

 jestem zdrowa/zdrowy i w dniu udziału w zawodach nie mam objawów COVID-19 

 nie mieszkałam/nie mieszkałem z osobą przebywającą na izolacji lub kwarantannie i nie 
miałam/miałem kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przed udziałem 
w zawodach 

 zostałam zapoznana/zostałem zapoznany oraz jestem świadoma/świadomy obowiązku 
stosowania się do wytycznych uczestnictwa w zawodach sportowych w czasie epidemii lub 
zagrożenia epidemicznego COVID-19 (zachowanie dystansu, częste mycie rąk, 
zasłanianie łokciem twarzy podczas kichania itp.) 

 wyrażam zgodę na poddanie się wszelkim zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom 
sanitarnym obowiązującym na terenie obiektu sportowego mającym na celu 
zapobieżenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 

 rozumiem, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa przez Regionalne Centrum 
Polityki Społecznej w Łodzi mających na celu maksymalne ograniczenie ryzyka 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje 

 

l.p. Imię i nazwisko czytelny podpis uczestnika lub opiekuna 
prawnego 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 

l.p. Imię i nazwisko czytelny podpis opiekuna  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 


