WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA
na zajęcia organizowane
przez NAKIELSKI OŚRODEK KULTURY
im. Zygmunta Kornaszewskiego
w czasie PANDEMII COVID-19

Imię i nazwisko uczestnika: ……………………….........….......…………………………….............
Telefon kontaktowy …............................................................………………………………………..
Deklaruję chęć skorzystania z zajęć organizowanych przez NAKIELSKI OŚRODEK KULTURY
w terminie: (odpowiedni należy zaznaczyć)
a) od 20.07.2020 do 24.07.2020
b) od 03-08.2020 do 07.08.2020
Zobowiązuję się do uiszczenia kwoty 20 zł za udział dziecka w zajęciach
…..................................................................................................
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
….....................................................................................................
data i podpis drugiego rodzica/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ
1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID19
obowiązujące w Nakielskim Ośrodku Kultury
2. Oświadczam, że dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
3. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
4. Mam pełną świadomość możliwości zarażenia się mojego dziecka i mojej rodziny, jak
również faktu, że podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich
uczestników zajęć oraz pracowników placówki i ich rodzin.
5.

Jestem świadomy/a, że odpowiedzialność za narażenie/zakażenie/ COVID-19 w czasie
dojazdu do Nakielskiego Ośrodka Kultury leży po mojej stronie.

6. Potwierdzam,

iż

my

rodzice/opiekunowie

prawni,

dzieci

ani

nikt

z

naszej

rodziny/znajomych (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie są objęci
kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
7. Potwierdzam, że dziecko nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u
niego żadne niepokojące objawy chorobowe w ciągu ostatnich 14 dni, nie miało styczności z
osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
8. Będę przyprowadzał/a do Nakielskiego Ośrodka Kultury zdrowe dziecko bez objawów
chorobowych w wyznaczonych dniach tygodnia i godzinach zajęć.
9. Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury mojego dziecka, zarówno przed rozpoczęciem,
jak i w trakcie zajęć.
10. Moje dziecko nie będzie przynosiło na zajęcia żadnych przedmiotów z zewnątrz. Nie
będzie korzystało podczas zajęć z telefonu. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły
niepokojące

objawy

chorobowe

zobowiązuję

się

do

odebrania

go

w

trybie

natychmiastowym z wyznaczonego w placówce pomieszczenia do izolacji.
11. O każdorazowej zmianie w powyższym oświadczeniu natychmiast telefonicznie
powiadomię instruktora lub NAKIELSKI OŚRODEK KULTURY tel. 52 386 08 62
12. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w
przypadku zarażenia COVID-19.

……………………………..……………………………………………………
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
…............................................................................................................................
data i podpis drugiego rodzica/opiekuna prawnego

