
Radzionków, dnia ……………………………… 

………………………………….…………………………………… 
dane uczestnika zajęć (imię i nazwisko)  

 

OŚWIADCZENIE DLA OSOBY UCZESTNICZĄCEJ  
W ZAJĘCIACH STAŁYCH W CENTRUM KULTURY „KAROLINKA” 

 

 Oświadczam, że ja/moje dziecko/osoba przyprowadzająca w ciągu ostatnich 14 dni nie mieliśmy 
kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem SARS CoV 2, nikt z członków najbliższej rodziny i otoczenia 
nie przebywa na kwarantannie, oraz nie przejawia widocznych oznak chorobowych np. podwyższonej 
temperatury, kataru,  kaszlu, biegunki, duszności, bóli mięśni, bólu gardła, utraty smaku, węchu i innych 
nietypowych.  

Oświadczam, że zapoznaliśmy się z treścią „Procedur bezpieczeństwa w Centrum Kultury 
„Karolinka” w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2” oraz zobowiązujemy się do ich 
przestrzegania.  

Jesteśmy świadomi, że mimo wprowadzonych w instytucji środków ochronnych, na jej terenie 
może dojść do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W sytuacji zakażenia nie będziemy wnosić skarg, 
zażaleń, pretensji do instytucji, będąc całkowicie świadomym zagrożenia epidemiologicznego 
wynikającego z obecnej sytuacji w kraju i regionie.  

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury z użyciem bezdotykowego termometru  
u mojego dziecka przez pracownika Centrum w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów. 
Przyjmuje do wiadomości, wyrażając tym samym zgodę o możliwości niedopuszczenia uczestnika do 
zajęć w drodze jednostronnej decyzji w przypadku stwierdzenia w/w niepokojących objawów,  
jak np. temperatura powyżej 37 stopni. W wymienionej sytuacji uczestnik zajęć zostanie odizolowany 
od pozostałych uczestników, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego rodzic lub opiekun prawny 
zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony.     
 

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Centrum o każdej zmianie okoliczności wskazanych 
powyżej, a także rezygnacji z udziału uczestnika z zajęciach w przypadku wystąpienia jakichkolwiek  
w/w przesłanek. 

 
W czasie zajęć mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy zostanie naruszony dystans społeczny  

(np. w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy uczestnikowi lub innej niezbędnej pomocy 
– zwłaszcza najmłodszym uczestnikom) do bezpiecznego udziału w zajęciach. Kontakt instruktora  
z uczestnikiem będzie się odbywać z zachowaniem wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa.   
 

Zgodnie z art. 6 ust.1  lit. a oraz lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w niniejszym oświadczeniu do potrzeb niezbędnych do realizacji „Procedur bezpieczeństwa  
w Centrum Kultury „Karolinka” w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”. 
 
 

 

…………….…………………….…………………………………………………………… nr tel. ………………………………………………………… 

podpis uczestnika pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego dziecka/osoby przyprowadzającej dziecko 

 


