Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Adama Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl
www.posir.pl tel. 16 678 57 58
email: sekretariat@posir.pl

…………………………….....................
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW DRUŻYNY
Ja niżej podpisany, członek drużyny ……………………………………………………………………………………,uczestnik
meczu w rozgrywkach PL Halowej Piłki Nożnej w sezonie 2021/2022 organizowanych przez POSiR
w Przemyślu pomiędzy ………………………………………………………………………….…………………………………………….………...
w dniu …………….…………………. oświadczam, że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia spełniam co
najmniej jeden z poniższych warunków:
a) posiadam aktualne zaświadczenie o dokonaniu pełnego zaszczepienia przeciwko SARS-CoV-2
wykonanego jedną ze szczepionek dopuszczonych do obrotu przez Unię Europejską lub szczepionką,
co do której Europejska Agencja Leków prowadzi procedurę wstępnej etapowej oceny, lub
b) posiadam negatywny wyniku wykonanego na 72h przed meczem badania genetycznego (RT-PCR) lub
negatywnego wyniku testu antygenowego wykonanego na 48h przed meczem, lub
c) posiadam zaświadczenie lekarskie lub inny dokumentu potwierdzającego status ozdrowieńca (tj.
osoby, u której stwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy
od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu), lub
d) nie zostałem skierowany na kwarantannę lub izolację przez odpowiednie służby sanitarnoepidemiologiczne.
e) ja ani nikt z najbliższych członków mojej rodziny lub osób mi najbliższych nie przejawia widocznych

oznak choroby COVID-19 lub innej choroby zakaźnej na dzień dzisiejszy
Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja*

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Kryta pływalnia | Siłownia | Sauna | Jacuzzi | Kolej krzesełkowa | Tor saneczkowy | Stok narciarski
Sztuczne lodowisko| Wodny plac zabaw | Hala sportowa | Stadion piłkarski

15.
16.
17.
18.
19.
20.

* W pozycji „funkcja” należy wpisać – zawodnik, trener, osoba towarzysząca itp.
INFORMACJA :
1.
2.

3.

4.

Przedstawiciel drużyny przekazuje niniejsze oświadczenie jako załącznik do protokołu.
Wypełniony druk, podpisany przez Sędziego głównego meczu, Organizator (POSiR) przechowuje
przez okres 30 dni od dnia meczu i jest zobowiązany udostępnić na żądanie władz sanitarnych.
Organizator lub jego przedstawiciel nie przetwarza danych zawartych w niniejszych
oświadczeniu.
Zarówno oświadczenie jak i dane oraz informacje w nim zawarte nie jest kopiowane lub
utrwalane w sposób umożliwiający ich odtworzenie.

Potwierdzam okazanie mi powyższego oświadczenia:

…………………………………………………………………
Sędzia główny meczu

