
INFORMACJA  DOTYCZĄCA STANU ZDROWIA UCZESTNIKA
ZGRUPOWANIA KADRY JUNIORÓW W BOWLINGU

SPORTOWYM

……....………………………………………………………………..
PESEL

                        Nazwisko, imię  uczestnika zgrupowania

Telefon do rodzica/opiekuna prawnego ………………………………… 

Adres ………………..………………………………………………………….  

Czy dziecko czuje się ogólnie zdrowo?   TAK  NIE 

Czy w ciągu ostatnich 2 lat leczyło się? TAK  NIE 

Jeśli tak to z jakiego powodu: ………………………………………………………………………….

Czy aktualnie się na coś leczy? TAK  NIE 

Jeśli tak to na co: ………………………………………………………………………………………..

Czy przyjmuje jakieś leki? (zwłaszcza aspirynę, leki przeciwkrzepliwe) TAK  NIE 

Jeśli tak to jakie: …………………………………………………………………………………...…….

Czy jest na coś uczulone? TAK  NIE 

Jeśli tak to na co: ………………………………………………………………………………………..

Czy miał epizody zasłabnięcia lub utraty przytomności? TAK  NIE 

Czy choruje lub chorowało na którąś z następujących chorób?

choroby serca (wada serca, zaburzenia rytmu serca,
 zapalenie mięśnia sercowego, inne) TAK  NIE 

inne choroby układu krążenia (nadciśnienie, niskie ciśnienie, 
omdlenia, duszności) TAK  NIE 

choroby płuc (rozedma, zapalenie płuc, gruźlica, astma, 

przewlekłe zapalenie oskrzeli) TAK  NIE 

choroby układu nerwowego (padaczka, niedowłady, utraty przytomności, 
porażenia, zaburzenia czucia, miastenia) TAK  NIE 

choroby układu kostno-stawowego (bóle korzonkowe, 
zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, stawów, stany po złamaniach) TAK  NIE 

choroby krwi i układu krzepnięcia (hemofilia, anemia, 
skłonność do wylewów krwawych, krwawień z nosa, 
przedłużone krwawienie po usunięciu zęba) TAK  NIE 

zmiany nastroju (depresja, nerwica) TAK  NIE 

inne dolegliwości jakie? ………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO

Niniejszym oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne z prawdą. Wszystkie zmiany w sytuacji

zdrowotnej zobowiązuję się zgłosić przed najbliższym zgrupowaniem  po ich zaistnieniu. 

Ja, ..……………………............................................................. nr PESEL

          

           



                                       Imię, nazwisko

zamieszkały/a: …………………………….………………, będąc przedstawicielem ustawowym 

………………………..........................................   posiadającego  nr

PESEL  

wyrażam  zgodę  na  jego  uczestnictwo  w  zgrupowaniu  szerokiej  kadry  narodowej  juniorów  w  bowlingu

sportowym, które, odbędzie się w Łodzi w dniach 17-20 stycznia 2019 roku. Zobowiązuje się do odebrania

uczestnika zgrupowania z kręgielni „Król Kul” w Łodzi w dniu 20.01.2019 nie później niż do godziny 14.

            …………………………                                                ……………………………....…………………
 data                             podpis opiekuna prawnego   
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