
Załącznik nr 1 do 

 Regulaminu KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY I REKREACJI W MUROWANEJ 

GOŚLINIE 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO/ UCZESTNIKA ZAJĘĆ W MIEJSKO-

GMINNYM OŚRODKU KULTURY i REKREACJI 

W MUROWANEJ GOŚLINIE 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA ZAJĘĆ, TELEFON: 

…………………………………………………………………………………………… 

DATA ZAJĘĆ:………………………………………………………………………….. 

1.Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Korzystania z Pomieszczeń w trakcie epidemii 

COVID-19 obowiązujący w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie, 

nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.  

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników i 

innych uczestników zajęć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji COVID-19. Jestem 

świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników 

zajęć wraz z pracownikami jednostki, jak również ich rodzinami.  

3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem mojego dziecka/ 

moim w zajęciach w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji oraz narażenie na zakażenie 

COVID-19 jest po mojej stronie. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mnie/mojego dziecka 

nie będę wnosił/a skarg, zażaleń, pretensji będąc całkowicie świadoma/y zagrożenia 

epidemiologicznego, płynącego z obecnej sytuacji w kraju. W przypadku wystąpienia zakażenia 

lub jego podejrzenia zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-

dniową kwarantannę. 

4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci 

kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy. Nie mieliśmy styczności z osobą  zakażoną 

wirusem COVID-19 ani osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywają kwarantannę. 

5. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie/mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, 

kaszel, utrata smaku czy węchu, bóle mięśni, ból gardła ani żadne niepojące objawy chorobowe..  

6. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojej/mojego dziecka w sytuacji gdy zostaną u 

mnie/mojego dziecka zaobserwowane objawy sugerujące możliwość zakażenia COVID-19.  

7. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję 

się do każdorazowego odbierania telefonu od pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i 

Rekreacji, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym.  

9. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w 

przypadku zarażenia COVID-19. 

 

...................................................................................................... 

podpis rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika pełnoletniego 


