Załącznik Nr 2 do Procedury Bezpieczeństwa

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Ja niżej podpisany/a:
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
prawnego
Miejsce zamieszkania
Telefon, adres poczty elektronicznej
e-mail
oświadczam, że: Moja córka/ mój syn:

…………………………………………………………………………………………
( nazwisko i imię dziecka)

1. nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej
rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.
Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np.
podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni,
ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.
2. Jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do
GCKB w Dąbrównie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
3. Zostałam/em poinformowana/y o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka
i naszych rodzin.
4. Mimo wprowadzonych w GCKB obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków
ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19.
5. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w GCKB (nie tylko na terenie
placówki) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak
i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na kwarantannę.
6. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub
rodzeństwa, niezwłocznie zobowiązuję się zawiadomić GCKB w Dąbrównie telefonicznie
lub mailowo (89 646-11-98, kontakt@gckbdabrowno.pl). GCKB wówczas zawiesi zajęcia
i będzie otwarte (o ile to możliwe) dla mieszkańców w ograniczonym zakresie lub zostanie
zamknięte. Informacja o zaistniałej sytuacji zostanie przekazana Państwu telefonicznie lub
mailowo.
7. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.
8. W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń,
pretensji do dyrektora GCKB w Dąbrównie oraz Wójta Gminy Dąbrówno, będąc całkowicie
świadom/ma zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.
9. Oświadczam, iż moje dziecko zostanie zaopatrzone w maseczkę lub inną część garderoby
umożliwiającą zasłonięcie ust i nosa.

………………………………… …………………………………
data podpis czytelny Rodzica/Opiekuna prawnego



Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/
niepełnoletniego uczestnika, takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer
telefonu, przez Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie (Administrator) w celu
organizacji zajęć GCKB w sezonie 2020/2021, a w szczególności w celu wypełnienia
obowiązków prawnych związanych z przechowywaniem akt osobowych, w celu dochodzenia




lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzeniem szkoleń oraz w celu
wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne
w Dąbrównie wizerunku dziecka w formie zdjęć lub filmów dokumentujących lub promujących
zajęcia, warsztaty i wydarzenia.
Oświadczam, że zapoznałem się z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA obowiązującą
w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dąbrównie w okresie epidemii Covid-19,
dotyczącą pracowników oraz rodziców, opiekunów prawnych i uczestników zajęć.

………………………………………………………………………………..
data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

