Deklaracja uczęszczania na zajęcia do ORiRK „Tabun” filii
MDK „Dom Harcerza” w okresie pandemii COVID-19
Deklaruję uczęszczanie.....................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
na zajęcia organiziwane w filii Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” – Ośrodka Rekreacji i
Rehabilitacji Konnej „Tabun” działającej w czasie stanu pandemii COVID-19
Adres zamieszkania uczestnika...............................................................................................
(miejscowość, ulica, numer domu)
I. Dane rodziców/opiekunów uczestnika
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów
……………………………………………………..........................................................
……………………………………………………………..............................................
Telefon do szybkiej komunikacji:
Matka/opiekunka uczestnika: tel......................................................................................
Ojciec/opiekun uczestnika: tel………………………………………….........................

II. Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika
Oświadczamy, że nasze Dziecko jest zdrowe, nie ma objawów żadnej choroby.
Zobowiązuję się do poinformowania nauczyciela lub dyrektora placówki o wszelkich zmianach sytuacji
zdrowotnej odnośnie COVID -19 w moim najbliższym otoczeniu.
Ponadto nie miało świadomego kontaktu:
a) z osobą chorą na koronawirusa
b) z osobą będącą w izolacji
c) z osobą przebywającą na kwarantannie.
Jeśli nastąpi (nastąpiła) zmiana w wyżej wymienionych obszarach, obliguję się do niezwłocznego
poinformowania o zaistniałym fakcie MDK „Dom Harcerza”.
Kraków, dnia .....................

podpis matki/opiekunki....................................... podpis ojca/opiekuna..........................................
III. Oświadczenie o pobycie Dziecka w placówce
Oświadczam, że oddając Dziecko pod opiekę MDK DH działającego w czasie stanu pandemii
COVID 19: jestem świadomy/ma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się
COVID 19:
a) dziecku
b) rodzicom/ opiekunom
c) innym domownikom
Kraków, dnia ......................
podpis matki/opiekunki.........................................podpis ojca/opiekuna..............................................

IV. Oświadczam, że jestem świadoma/my obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego panującego podczas
sprawowania opieki w MDK „Dom Harcerza” i jego filiach, jak również zapoznałam/em się z regulaminem i
procedurami na czas trwania pandemii (dostępny na stronie internetowej MDK DH, ORiRK „Tabun” oraz w
budynku).
Kraków, dnia ....................
podpis matki/opiekunki...............................................podpis ojca/opiekuna................................................

V. Wyrażamy zgodę na każdorazowy po przyjściu do MDK pomiar temperatury u naszego Dziecka
Kraków, dnia ....................
podpis matki/opiekunki............................................podpis ojca/opiekuna...............................................

VII. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym
odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.
Kraków, dnia ...................... ........................................................................................
podpis matki/opiekunki..................... podpis ojca/opiekuna................................................................

