
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

/rodzaj zajęć/ ……………………………………………………... 

W CZASIE PANDEMII 
 

Ja ………………………………………………………………………………….. wyrażam zgodę na udział 

 /imię i nazwisko rodzica opiekuna prawnego/ 
 

córki/ syna …………………………………………………………………………………………………….. 

    /imię i nazwisko/ 

 

telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………. 

 

w zajęciach ……………………………………………. organizowanych przez Gryficki Dom Kultury,                

prowadzonych w domu kultury w terminie od 01.06. - 30.06.2020r. 

 

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 sytuacji dotyczącej 

zagrożenia w moim środowisku. 
               

3. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości n/w zalecenia organizatora zajęć i zobowiązuję się  

przekazać dziecku te zalecenia do przestrzegania.  

 

 

INFORMACJA ORGANIZATORA ZAJĘĆ: 

 

W związku z sytuacją epidemiczną kraju wprowadzone środki ostrożności sanitarnej w stosunku                 

do biorących udział w zajęciach będą polegały na:  

 

1. Przyprowadzaniu dziecka przed i odbierania po zajęciach przy drzwiach wejściowych do obiektu /sali 

ćwiczeń. 

2. Mierzeniu temperatury ciała przed zajęciami każdego uczestnika. 

3. W stosunku do każdej osoby przybywającej na zajęcia jak też i opuszczającej salę prób zastosowana                 

zostanie dezynfekcja rąk środkiem chemicznym. 

4. W czasie zajęć organizator wyznacza sektory bezpieczeństwa dla każdej osoby ćwiczącej.                        

Uprasza się opiekunów o uświadomienie dzieciom przestrzegania wyznaczonych przez instruktorów barier. 

5. Korzystanie z toalet jest dozwolone pod nadzorem instruktora przestrzegając  zasadę indywidualności tzn. 

kolejna osoba może skorzystać z WC po powrocie osoby wcześniej korzystającej, która to powinna 

wchodząc na salę ćwiczeń zdezynfekować ręce. (środek do dezynfekcji będzie dostępny w łazienkach i na 

sali ćwiczeń) 

6. Organizator zapewnia dezynfekcję pomieszczeń i sprzętów po zajęciach każdego uczestnika. 

 

Apeluje się do biorących udział w zajęciach, aby odzież wierzchnią na czas zajęć przechowywać                  

w indywidualnych  workach na korytarzu w wyznaczonych przez instruktorów miejscach. 

 
  
 

 

Gryfice, dn. ……………………….    ………………………………………….. 
                  podpis opiekuna 
 
 


