
   

Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej 
30-003 Kraków; ul. Śląska 5/1 
NIP: 675-12-19-067 
kom. 504 244 576 
www.mzskf.krakow.pl  e-mail: mzskf@mzskf.krakow.pl 

ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 

ZAWODNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO NA UDZIAŁ W AKCJI JEDNOSTKOWEJ 

Sport* PIŁKA SIATKOWA M 

Termin* 07.07-17.07.2021 Miejscowość* PUCK 

Nazwa wozs lub klubu wiodącego* MZPS 

* - wypełnia trener koordynator 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka lub wychowanka ……………………………………………………. 
 (imię i nazwisko dziecka lub wychowanka) 

w ww. akcji jednostkowej finansowanej przez Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej  

i organizowanej przy współudziale wozs lub klubu wiodącego oraz oświadczam, że zapoznałem/am się  

i akceptuję regulamin akcji jednostkowej (dostępny na stronie internetowej 

https://www.mzskf.krakow.pl/wordpress/wp-content/uploads/druki/KWM/zal_18b_regulamin_obow_szkol.docx). 

Zapoznałem/am moje dziecko lub wychowanka z regulaminem akcji jednostkowej i zobowiązuję się w 

przypadku nieprzestrzegania przez niego ww. regulaminu do jego odebrania z akcji jednostkowej oraz 

pokrycia ewentualnych wyrządzonych szkód materialnych. Jednocześnie upoważniam trenerów do 

sprawowania opieki i nadzoru nad moim dzieckiem lub wychowankiem w trakcie jego pobytu na akcji 

jednostkowej.  

Świadomy/a odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy oświadczam, że moje dziecko lub mój 

wychowanek: 

• jest zdrowy w dniu wyjazdu i nie ma znamion infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną, 

• nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o 

zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem akcji jednostkowej, 

• został zapoznany oraz jest świadom obowiązku stosowania się do wytycznych uczestnictwa w akcjach 

jednostkowych w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego wirusa COVID-19. 

Ponadto zobowiązuję się do zapewnienia indywidualnej osłony nosa i ust (maseczka zgodna z aktualnie 

obowiązującymi przepisami) do użycia podczas akcji jednostkowej oraz niezwłocznego (do 12 godzin) 

odbioru dziecka lub wychowanka w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów choroby 

(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności itp.). 

 

 .......................................... 
 podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
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Małopolski Związek Piłki Siatkowej     Kraków dnia       18.05.2021 
Kraków, os. Wysokie 22C/2 
 

Komunikat Nr  5/2021 
 Wydział Szkolenia Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej w Krakowie podaje poniżej informację 
dotyczącą powołań na obozy sportowe kadr woj. Małopolskiego. 

KADRA WOJEWÓDZKA CHŁOPCY rocznik 2007 i młodsi 
Obóz letni – Puck (07.07-17.07.2021) 
Wyjazd 06.07.2021– godz.23.30 –Zbiórka – godz.23.00 (Parking Lidl, Osiedle Józefa Strusia 21, Kraków) 

Powrót : 17.07.2021 około godziny 18.00 
W razie braku możliwości udziału w zgrupowaniu proszę o informację do trenerów prowadzących kadrę 

telefonicznie lub mailem :  mzps@mzps.pl co umożliwi powołanie z listy rezerwowej.  

Zgłoszeniem na obóz jest wpłata kwoty  680 zł  - płatna przelewem na konto Małopolskiego Związku 

Piłki Siatkowej: Konto: Santander Consumer Bank  23 1090 1740 0000 0001 3705 6247  

 

Termin zgłoszeń (wpłat) upływa z dniem 10.06.2021 r (czwartek) 

Obowiązkowo podczas odjazdu należy dostarczyć :  

- ważna karta zdrowia sportowca,  

- zgoda rodzica na akcję jednostkową(załącznik do komunikatu), 

  
Trener : Konrad Kotlarski 886-827-365           

                                

1 Żak Szymon 

2 Poradzisz Bartosz 

3 Bąk Piotr 

4 Kiełb Wojciech 

5 Cempa Szymon 

6 Łakomy Maksymilian 

7 Bobrowski Maciej 

8 Choczewski Jan 

9 Sroka  Bartosz 

10 Kaczmarczyk Filip 

11 Cichoń Mateusz 

12 Mazurek Antoni 

13 Lach Patryk 

14 Sobczak Aleksander 

15 Kamiński Jakub 

16 Bębenek Jakub 

17 Bąk Artur 

18 Zasowski Tomasz  

19 Kosiba Konrad 

20 Gąsior Łukasz 

21 Gorzkowicz Maksymilian 
 

22 Kozień Borys 

23 Ślipek Szymon 

24 Janik Paweł 

25 Bodziony  Michał 

26 Mikołajczyk Sebastian 

27 Olearczyk Wojciech 

28 Handzlik Antoni 

29 Łysoń Maksymilian 

30 Nowak Mateusz 

31 Smolarek Jakub 

32 Kozień Leon  
 

 

 
                                                                                                                                             Ze sportowym pozdrowieniem  

            Wiceprezes MZPS Dariusz Pomykalski  


