Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 17/2020
Dyrektora Ośrodka Kultury Górna
z dnia 23 czerwca 2020 r.

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA ZAJĘĆ I WYDARZEŃ
ORGANIZOWANYCH PODCZAS EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2

Imię i nazwisko …………………………………….…………………………………………..
Numer telefonu do kontaktu……………………………..………………………………
1. Nie obserwuję u siebie jakichkolwiek symptomów charakterystycznych dla grypy lub wirusa
SARS-CoV2 („COVID-19”, zwanego koronawirusem), w szczególności: podwyższonej
temperatury, gorączki, kaszlu, duszności, problemów z oddechem, utraty węchu lub smaku
albo innych niepokojących objawów niewiadomego pochodzenia, jak również nie przebywam
na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
2. W ciągu ostatnich dwóch tygodni nie przebywałem za granicą Polski.
3. W ciągu ostatnich dwóch tygodni nie miałem/am świadomego kontaktu z osobami
powracającymi z kraju/rejonu objętego występowaniem COVID-19.
4. Jeśli dowiem się, że jestem zakażona/y COVID-19 lub wystąpią u mnie objawy typowe dla tego
wirusa (opis w pkt. 1), lub będę miał/a podejrzenie, że mogę być jego nosicielem lub
miałam/em kontakt z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie, wówczas nie wezmę
udziału
w zajęciach i wydarzeniach. W takiej sytuacji bezwzględnie powiadomię Ośrodek Kultury
Górna, który w przypadku zajęć odpłatnych zwróci mi kwotę, którą zapłaciłam/em za udział w
zajęciach w części proporcjonalnej do niewykorzystanych zajęć.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z „Regulamin zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii
wirusa SARS-CoV-2 dla uczestników wydarzeń i zajęć organizowanych przez Ośrodek Kultury
Górna i jego filię” i zobowiązuję się do jego przestrzegania,
6. Mam pełną świadomość, że pomimo przedsięwzięcia przez Ośrodek Kultury Górna wszelkich
środków bezpieczeństwa, udział w zajęciach wiąże się z ryzykiem zakażenia COVID-19, w
związku z czym, w przypadku zakażenia COVID-19, nie będę wnosić wobec Ośrodka Kultury
Górna żadnych roszczeń i pretensji.
7. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Ośrodka Kultury Górna o wszelkich
zmianach w sytuacji zdrowotnej u siebie/domowników w związku z infekcjami oraz wirusem
Covid-19.
Łódź, dnia …………….………. 2020r. _______________________ Podpis

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2, upoważniam Ośrodek Kultury Górna do przetwarzania danych osobowych wynikających z
oświadczeń o moim stanie zdrowia w zakresie zbierania, przechowywania, przekazywania oraz niszczenia
oświadczeń o stanie zdrowia w czasie COVID-19. Dane te będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przekazania
ich Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Powiatowym Stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym, ale tylko na ich
żądanie. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury Górna z siedzibą w Łodzi, ul. Siedlecka 1, 93138 Łódź. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia oraz podaje
je dobrowolnie, jednak nie podanie niektórych danych uniemożliwia realizację usługi przez administratora
danych.

Łódź, dnia …………….………. 2020r. _______________________ Podpis

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 17/2020
Dyrektora Ośrodka Kultury Górna
z dnia 23 czerwca 2020 r.

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA - UCZESTNIKA ZAJĘĆ I WYDARZEŃ
ORGANIZOWANYCH PODCZAS EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2

Imię i nazwisko dziecka …………………………………….………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka
……………………………………………………………………………
Numery telefonu do kontaktu……………………………..………………………………
1. Nie obserwuję u swojego dziecka jakichkolwiek symptomów charakterystycznych dla grypy lub
wirusa SARS-CoV2 („COVID-19”, zwanego koronawirusem), w szczególności: podwyższonej
temperatury, gorączki, kaszlu, duszności, problemów z oddechem, utraty węchu lub smaku
albo innych niepokojących objawów niewiadomego pochodzenia, jak również nie przebywa
ono na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
2. W ciągu ostatnich dwóch tygodni dziecko nie przebywałem za granicą Polski.
3. W ciągu ostatnich dwóch tygodni dziecko nie miałem/am świadomego kontaktu z osobami
powracającymi z kraju/rejonu objętego występowaniem COVID-19.
4. Jeśli dowiem się, że moje dziecko jest zakażone COVID-19 lub wystąpią u niego objawy typowe
dla tego wirusa (opisanych w pkt. 1) lub będę miał/a podejrzenie, że może być jego nosicielem
lub miałam/em kontakt z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie, wówczas nie
wezmę udziału w zajęciach i wydarzeniach. W takiej sytuacji bezwzględnie powiadomię
Ośrodek Kultury Górna, który w przypadku zajęć odpłatnych zwróci mi kwotę, którą
zapłaciłam/em za udział w zajęciach w części proporcjonalnej do niewykorzystanych zajęć.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z „Regulamin zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii
wirusa SARS-CoV-2 dla uczestników wydarzeń i zajęć organizowanych przez Ośrodek Kultury
Górna i jego filię” i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
6. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka. Zobowiązuję się do
natychmiastowego odebrania dziecka z Ośrodka Kultury Górna w razie wystąpienia u niego
jakichkolwiek objawów chorobowych (wskazanych w pkt. 2).
7. Mam pełną świadomość, że pomimo przedsięwzięcia przez Ośrodek Kultury Górna wszelkich
środków bezpieczeństwa, udział w zajęciach wiąże się z ryzykiem zakażenia COVID-19, w
związku z czym, w przypadku zakażenia COVID-19, nie będę wnosić wobec Ośrodka Kultury
Górna żadnych roszczeń i pretensji.
8. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Ośrodek Kultury Górna o wszelkich
zmianach w sytuacji zdrowotnej u siebie/domowników w związku z infekcjami oraz wirusem
Covid-19.
Łódź, dnia …………….………. 2020r. _______________________ Podpis
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2, upoważniam Ośrodek Kultury Górna do przetwarzania danych osobowych moich i mojego
dziecka wynikających z oświadczeń o moim stanie zdrowia w zakresie zbierania, przechowywania, przekazywania
oraz niszczenia oświadczeń o stanie zdrowia w czasie COVID-19. Dane te będą przetwarzane tylko i wyłącznie w
celu przekazania ich Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Powiatowym Stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym, ale
tylko na ich żądanie. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury Górna z siedzibą w Łodzi, ul.
Siedlecka 1, 93-138 Łódź. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub
usunięcia oraz podaje je dobrowolnie, jednak nie podanie niektórych danych uniemożliwia realizację usługi przez
administratora danych.

