
 
                        Załącznik Nr 4 do Procedury 

 
 

 
 

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DOTYCZĄCA UDZIAŁU DZIECKA                     
W ZAJĘCIACH I WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH W DOMU KULTURY „REMBERTÓW” 

ZORGANIZOWANYCH STOSOWNIE DO SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ 
PANUJĄCEJ W POLSCE 

 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………………………………………. 

2. Telefon kontaktowy i e-mail do rodziców/opiekunów prawnych: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…..  

3. Nazwa pracowni ………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Imię i nazwisko instruktorki/a ………………………………………………………………………………………. 

 

       ……………………………………………………………………………… 

           podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

OŚWIADCZENIA 

I. Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika zajęć. 
Oświadczam, że nasze dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne niepokojące 
objawy infekcji: gorączka, kaszel, katar, ból gardła, ból mięśni, wysypka, inne nietypowe 
objawy (w przypadku alergii- konieczne jest zaświadczenie od lekarza).  
 
Ponadto nie miało świadomego kontaktu:  
a) z osobą chorą na koronawirusa,  
b) z osobą będącą w izolacji, 
c) z osobą przebywającą na kwarantannie.  

 
II. Oświadczenie rodziców/opiekunów o ich stanie zdrowia.  

Oświadczam, że w czasie pobytu dziecka w Domu Kultury „Rembertów” nie przebywam na 
zwolnieniu lekarskim/kwarantannie w związku z Covid-19 oraz innymi chorobami  
o objawach infekcji: gorączka, kaszel, katar, ból gardła, ból mięśni, wysypka, inne 
nietypowe objawy (dotyczy obojga rodziców). 
 

III.  Oświadczenie o pobycie dziecka w Domu Kultury „Rembertów”.  
 Oświadczam, że wyrażając zgodę na uczestnictwo w zajęciach w Domu Kultury 
„Rembertów” działających w czasie stanu pandemii COVID-19: 



jestem świadoma/świadomy istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem 
się COVID 19:  
a) dziecku,  
b) rodzicom/opiekunom prawnym, 
c) innym domownikom  
i w przypadku zachorowania nie będę wnosiła/ł skarg i zażaleń.  
 

IV.  Oświadczenie o przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z Domu Kultury „Rembertów”. 
Oświadczam, że będziemy osobiście przyprowadzać i odbierać własne dziecko z Domu 
Kultury „Rembertów” we wskazanych godzinach (dotyczy uczestników zajęć do lat 13). 
 

       V.         Oświadczam, że zapoznałam/łem się z procedurą bezpieczeństwa na terenie placówki  
                    w okresie epidemii COVID-19 oraz zasadami postępowania z dzieckiem chorym 
        i zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać powyższych zapisów.  
                     
 

VI. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.  
Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych 
danych, w tym odpowiedzialności karnej.  
 

 
 
 

 
...................................……………………………….  

 
                        podpis rodzica/opiekuna dziecka 

 
 
 
Warszawa, dnia ................................................  
 

 
 

 

 

 

 

 

*klauzula o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na naszej stronie internetowej                      
www. dkrembertow.waw.pl 


