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Załącznik nr 5 

OŚWIADCZENIE DOROSŁEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ UCZĘSZCZAJĄCEGO NA ZAJĘCIE DO CENTRUM KULTURY 

ZAMEK 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie epidemii COVID-19  

w Centrum Kultury Zamek, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.  

2. Jestem świadoma/y możliwości zakażenia się  mnie, moich domowników a także instruktorów i innych 

uczestników przebywających w Centrum Kultury SARS-CoV-2. Jestem świadoma/y iż podanie 

nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników zajęć wraz z instruktorami 

i dyrekcją jak również ich rodzinami.  

3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem  

w zajęciach w Centrum Kultury, tym samym na narażenie na zakażenie SARS-CoV-2 jest po mojej 

stronie.  

4. Oświadczam, że ja  jak również nikt z moich najbliższych domowników (osoby zamieszkałe pod tym 

samym adresem) nie jesteśmy objęci kwarantanną, a każdy  

z domowników jest zdrowy.  

5. W momencie przyjścia na zajęcia jestem zdrowy. Nie mam kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie 

wystąpiły u mnie żadne niepokojące objawy chorobowe. 

6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u monie: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miałem 

styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.  

7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury przy przyjęciu na zajęcia.  

8. Zgłoszenie na zajęcia jest dla mnie wiążące. W przypadku niemożliwości wzięcia udziału w zajęciach 

najpóźniej na godzinę przed ich rozpoczęciem powiadomię Instruktora o mojej nieobecności. 

9. Zostałem poinformowana/y, iż każdorazowo następuje przyjęcie jednego uczestnika na zajęcia i 

zgodnie z procedurami przy wejściu do sali może znajdować się tylko uczestnik zajęć. W przypadku gdy 

jeden uczestnik zajęć przebywa już przy drzwiach zali zajęć będę oczekiwać na swoją kolej na korytarzu 

(w wyznaczonym miejscu) do momentu wywołania mojej osoby.  

10. W razie braku innych osób oczekujących przed salą, w której będą odbywały się zajęcia, powinnam / 

powinienem zapukać i poczeka na otworzenie drzwi od wewnątrz przez instruktora. 

11. Zobowiązuję się przyjść do Centrum Kultury maksymalni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. 

12. Podczas przebywania na terenie budynku Centrum Kultury zobowiązuje się do noszenia maseczki 

ochronnej, dezynfekcji. 

13. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję Centrum Kultury.  

14. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję Centrum Kultury, w tym informacjami 

na temat zakażenia SARS-CoV-2, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie 

placówki dostępnymi dla uczestników.  

15. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku 

zakażenia SARS-CoV-2. 

 

…………………………………………………..  

Podpis 


