
                                                                                                                                                          Załącznik nr 1 
                                                                                                                                           do Regulaminu procedur i zasad bezpieczeństwa na terenie  
                                                                                                                                           MOK ”Amfiteatr” w Radomiu w okresie epidemii Covid-19 

 

Oświadczenie uczestnika zajęć/imprez organizowanych przez MOK Amfiteatr (pełnoletni) 
 
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że: 

1. Zapoznałam się z regulaminem dotyczącym uczestniczenia w imprezie/zajęciach organizowanych przez MOK 
Amfiteatr. 

2. Jestem zdrowa/y.  W ciągu ostatnich dwóch tygodni nie występowały u mnie i innych domowników 
symptomy wirusa COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych. 

3. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach w czasie trwania epidemii, akceptując warunki obowiązującego 
w tym czasie regulaminu związanego z obostrzeniami sanitarnymi placówki oraz mam pełną świadomość 
konsekwencji uczestnictwa w zajęciach. 

4. W przypadku zaobserwowania u mnie niepokojących objawów, będę oczekiwać na transport w 
pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie mnie od innych osób. 

5. Jestem/ nie jestem (niewłaściwe skreślić) uczulona/y na środki dezynfekujące.  
 
 

…………………..……………….. 
Podpis Oświadczającego 

 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody,  na rozpowszechnianie mojego wizerunku na dostępnych obecnie polach 
eksploatacji, w związku z działalnością prowadzoną przez MOK Amfiteatr w celach informujących i promujących 
działalność instytucji. 
 

…………………..……………….. 
Podpis Oświadczającego 

 

Oświadczenie uczestnika zajęć organizowanych przez MOK Amfiteatr (niepełnoletni) 
 
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że: 

1. Zapoznałam się z regulaminem dotyczącym uczestniczenia w imprezie/zajęciach organizowanych przez MOK 
Amfiteatr. 

2. Moje dziecko jest zdrowe.  W ciągu ostatnich dwóch tygodni nie występowały u mojego dziecka i innych 
domowników symptomy wirusa COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.  

3. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach/imprezie w czasie trwania epidemii akceptując 
warunki obowiązującego w tym czasie regulaminu związanego  
z obostrzeniami sanitarnymi placówki oraz mam pełną świadomość konsekwencji uczestnictwa w zajęciach. 

4. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, dziecko będzie oczekiwać na transport w 
pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. 

5. Dziecko jest/ nie jest (niewłaściwe skreślić) uczulona/y na środki dezynfekujące. 
 
 
 

…………………..……………….. 
Podpis Oświadczającego 

 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody,  na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka na dostępnych obecnie 
polach eksploatacji, w związku z działalnością prowadzoną przez MOK Amfiteatr w celach informujących i 
promujących działalność instytucji. 
 
 

…………………..……………….. 
Podpis Oświadczającego 


