
Załącznik nr 1  
do Regulaminu określającego zasady  
prowadzenia zajęć artystycznych 
w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o zapoznaniu się z Procedurą bezpieczeństwa w Tarnobrzeskim Domu Kultury dotyczącą ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2 

i Regulaminem określającym zasady prowadzenia zajęć artystycznych w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego. 

 

Ja niżej podpisana/podpisany rodzic/opiekun prawny dziecka/pełnoletni uczestnik 

…...………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka/pełnoletniego uczestnika) 

 

oświadczam, że jestem zainteresowana/zainteresowany kontynuowaniem z udziałem moim/mojego dziecka zajęć: 

……………………………………………………………………………………………………………….. prowadzonych w Tarnobrzeskim Domu Kultury. 
(nazwa zajęć)  

 

I. Oświadczam, że: 

1. zapoznałam/łem się z treścią „Regulaminu określającego zasady prowadzenia zajęć artystycznych w  warunkach podwyższonego reżimu 

sanitarnego" w Tarnobrzeskim Domu Kultury i „Procedurą bezpieczeństwa w TDK dotyczącą ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-

2 i wymienione dokumenty akceptuję. Jestem świadoma/świadom, że warunkuje to udział mój/mojego dziecka w zajęciach; 

2. jestem świadoma/świadom czynnika ryzyka wystąpienia COVID-19 zarówno u mnie, mojego dziecka, moich domowników, innych 

uczestników zajęć, pracowników TDK i innych osób przebywających w instytucji. Mam  świadomość, że podanie nieprawdziwych 

informacji może narazić wszystkich uczestników zajęć i pracowników TDK, jak również ich rodziny; 

3. uczestnik zajęć nie ma kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, jest osobą zdrową, nikt z członków najbliższej rodziny nie przebywa 

na kwarantannie, izolacji, nie jest hospitalizowany;  

4. przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że w przypadku widocznych oznak choroby u mnie/mojego dziecka, uczestnik nie zostanie w danym 

dniu przyjęty na zajęcia;  

5. zobowiązuję się do poinformowania w razie zaobserwowania u mnie/mojego dziecka niepokojących objawów zdrowotnych oraz  

o zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w mojej najbliższej rodzinie; 

6. zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od pracownika Tarnobrzeskiego Domu Kultury w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych w czasie trwania zajęć i do niezwłocznego odebrania dziecka w takiej sytuacji; 

7. powiadomię pracownika TDK o każdorazowej zmianie w/w oświadczeń. 

II. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestnika zajęć. 

III. Przyjmuję do wiadomości, że Tarnobrzeski Dom Kultury udostępni terenowej jednostce Sanepidu dane osobowe uczestnika tylko w przypadku 

potwierdzenia zakażenia COVID-19. 

 

Podpis matki/opiekunki prawnej wraz z aktualnym nr telefonu: Podpis ojca/opiekuna prawnej wraz z aktualnym nr telefonu: 

 

 

 

 

Tarnobrzeg, dn……………………………… 


