DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
/rodzaj zajęć/ ……………………………………………………...

W CZASIE PANDEMII
Ja ………………………………………………………………………………….. wyrażam zgodę na udział
/imię i nazwisko rodzica opiekuna prawnego/
córki/ syna …………………………………………………………………… telefon kontaktowy …………………………………………
/imię i nazwisko/
w zajęciach ……………………………………………. organizowanych przez Złocieniecki Ośrodek Kultury, prowadzonych od
01.09.2020r.
1. Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze na zajęcia i w czasie
powrotu z zajęć oraz biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan zdrowia dziecka oraz osoby
przyprowadzającej dziecko.
2. Oświadczam, że ze względów medycznych i epidemiologicznych na dzień podpisania deklaracji, dziecko nie ma
przeciwwskazań do udziału w zajęciach. Jednocześnie zobowiązuję się do obostrzeń izolacyjnych związanych z
pandemią w przypadku powzięcia informacji o sytuacji dotyczącej zagrożenia w moim środowisku.
3. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości zalecenia organizatora zajęć, zapoznałem się z procedurami
funkcjonowania Złocienieckiego Ośrodka Kultury w okresie pandemii COVID-19 i zobowiązuję się przekazać
dziecku te zalecenia do przestrzegania.
Złocieniec, dn. ……………………….

…………………………………………..
podpis opiekuna
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