
OŚWIADCZENIE  UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU LETNIEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ   

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie/ 

 Dom Ludowy w Borku Starym/Dom Ludowy w Hermanowej 

/ Dom Ludowy w Kielnarowej* 
    

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………..…………………………………………  

1. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w zajęciach wakacyjnych organizowanych w 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. K. Sobczyk w Tyczynie/ Domu Ludowym w Hermanowej / Domu Ludowym w Borku 
Starym/ Domu Ludowym w Kielnarowej*  

 Oświadczam, że ani moje dziecko ani nikt z domowników w okresie ostatnich 14 dni nie miało kontaktu z osobą, u której 
potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2. 

 Oświadczam, moje dziecko ani nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie i izolacji  

 Nie występują u dziecka oraz osób zamieszkujących w tym samym gospodarstwie domowników następujące  objawy: gorączka 
powyżej 37 stopni, kaszel, katar, wysypka,  uczucie duszności-trudności w nabraniu powietrza, biegunka, bóle mięśni,  ból gardła, 
utrata węchu i smaku.   

 Oświadczam, że oddając dziecko pod opiekę wychowawców Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Katarzyny Sobczyk w 
Tyczenie i jego filii w Borku Starym, Hermanowej i Kielnarowej w czasie trwania czasu pandemii COVID-19 jestem świadomy/a 
istnienia licznych czynników ryzyka zakażeniem się COVID-19 dziecka, rodziców/opiekunów oraz domowników i w przypadku 
zachorowania nie będą wnosić skarg i zażaleń.  

 Mimo wprowadzonych w MGOK w Tyczynie i jego filiach obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochrony zdaję 
sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia wirusem SARSCoV-2. 

 
2. Zobowiązuję się do zapewnienia mojemu dziecku bezpieczeństwa pomiędzy placówką Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. K. 

Sobczyk w Tyczynie/ Domem Ludowym w Hermanowej / Domem Ludowym w Borku Starym/ Domem Ludowym w Kielnarowej*  
a miejscem zamieszkania.  

  
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.  
  
4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem zajęć wakacyjnych i akceptuję warunki regulaminu.  
  
5. TAK/NIE* Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka 
zarejestrowanych podczas zajęć prowadzonych w ramach zajęć wakacyjnych i publikację ich na stronie internetowej oraz na 
profilach internetowych (w tym Facebook) Miejsko-Gminnego Ośrodka kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie i jego filii: Domu 
Ludowego w Borku Starym, Domu Ludowego w Hermanowej, Domu Ludowego w Kielnarowej w celu promowania i informowania o 
działalności placówek.   
6. Oświadczam, iż mam świadomość jakie konsekwencje niesie zarażenie się COViD-19 dla dziecka i jego najbliższych oraz biorę na 
siebie odpowiedzialność związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia wakacyjne.  
7. Jestem świadomy/a iż uczestnicy zajęć wakacyjnych przebywają pod opieką Organizatora  jedynie  
w dniach: 28.06-02.07 i 05.07-09-07 godz.  10:00-14:00  
8. INFORMACJA O POWROCIE DZIECKA DO DOMU PO ZAJĘCIACH WAKACYJNYCH 2021 
Warunki powrotu do domu (właściwe podkreślić): 
 
- Biorę odpowiedzialność za zapewnienie dziecku bezpiecznego powrotu do domu  
  
- Biorę odpowiedzialność  za samodzielny powrót dziecka do domu. 
 
Jestem świadomy/a iż uczestnicy zajęć wakacyjnych przebywają pod opieką Organizatora  jedynie w dniach: 28.06-02.07 i 05.07- 
09-07 w godzinach 10:00-14:00  
 
9. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej w placówce Wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa związanej z reżimem 
sanitarnym, a przede wszystkim: przyprowadzania do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie lub jego 
filii w Borku Starym, Hermanowej, Kielnarowej  wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała 
(37,2°C) oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max. 1h ) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w 
czasie pobytu w placówce. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili zauważenia oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie 
zostanie w danym dniu przyjęte na zajęcia.  
  
10. Niniejszym potwierdzam własnoręcznym podpisem, że wszystkie dane i informacje podane w dokumentacji rekrutacyjnej są 
prawdziwe.  

   
 ....................................................................                  ......................................................................................................  
                  (miejscowość i data)                                       (podpis rodzica posiadającego pełnię praw rodzicielskich  

                                                                                                                                      lub opiekuna prawnego)  
 * Właściwe należy podkreślić  

    


