
    

Test kondycji zdrowotnej (ze względu na dużą ilość zajęć fizycznych prosimy 

o podanie odpowiedzi na poniższe pytania): 

 

1. Ile godzin w tygodniu Pani/Pan ćwiczy? (proszę zaznaczyć krzyżykiem X). 

Prawie wcale 1 godz. 

tygodniowo 

2 godz. 

tygodniowo 

½ godz. 

dziennie 

Więcej niż ½ 

dziennie 

 

2. Czy jest Pani/Pan w stanie przejść 200 m. i wyjść po schodach na pierwsze piętro 

bez pomocy?            

TAK  /  NIE 

 

3. Czy cierpi Pani/Pan na którąś z poniższych dolegliwości (proszę zaznaczyć 

krzyżykiem X wszystkie właściwe odpowiedzi): 

Ostre stany neurologiczne Gorączka Wieńcowe powikłania 

choroby tętnic 

Choroba Alzheimera Zakażenie Powikłania po udarze 

Ostre zapalenie Nadciśnienie* Tętniak 

Ostry ból Powikłania pooperacyjne Cukrzyca 

Przewlekły ból Ciężka osteoporoza Ciężkie obrażenia ciała** 

 

*Nadciśnienie – jeśli odpowiedź brzmi „TAK”, czy  jest  Pani/Pan objęta/y opieką medyczną w tym 

zakresie? …………………………………………………………………………. 

**Ciężkie obrażenia ciała – jeśli odpowiedź brzmi „TAK”, czy powodują one u Pani/Pan zaburzenia 

motoryczne? Jakie? ..................................................................................... 

4. Czy są jakiekolwiek inne uwarunkowania lub ograniczenia fizyczne, na które Pani/Pan 

się skarży? (jeśli tak, proszę podać jakie)      TAK   /   NIE 

…………………………………………………………………………….. 

5. Czy ma Pani/Pan jakieś alergie pokarmowe lub specjalne wymagania dietetyczne? (jeśli 

tak, proszę podać jakie) 

TAK  /  NIE 



    

……………………………………………………………………………… 

6. Czy cierpi Pani/Pan na któreś z następujących problemów psychicznych (proszę 

zaznaczyć wszystkie, które Pani/Pana dotyczą: 

Niepokój/lęki Stres  

Depresja Rozbiegane myśli 

Wahania nastroju Fobia 

 

7. Czy występują u Pani/Pana inne problemy psychiczne? Jeśli tak, to jakie? 

TAK  /  NIE 

 

8.  Potwierdzam, że skonsultowałam/em z moim lekarzem możliwość udziału w tym 

projekcie (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

tak nie Jeszcze nie, ale skonsultuję 

 

 

9. Osoba, którą należy powiadomić w razie wypadku: 

 

Imię i nazwisko: …………………………………… 

Numer telefonu…………………………………………………… 

Choć rozumiem, że zostaną podjęte wszelkie racjonalne środki ostrożności w celu zapewnienia mi dobrego 

samopoczucia i bezpieczeństwa w trakcie realizacji Projektu, biorę pełną odpowiedzialność za siebie i 

swoje działania. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za urazy, choroby lub zaburzenia, które 

pojawią się w wyniku wcześniej występujących uwarunkowań fizycznych, zdrowotnych lub ograniczeń 

żywieniowych, które nie zostały zgłoszone Organizatorom. 

  

Zachęcamy wszystkich Uczestników, aby skonsultowali się z lekarzem przed 
przystąpieniem do Projektu! 

 

Podpis Uczestnika:                                                          Data:   


