
Zał. nr 2 do Zarządzenia  
Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Kultury 

nr 18/2020 z dnia 06.08.2020 r. 
 

OŚWIADCZENIE uczestnika imprez kulturalnych/rozrywkowych organizowanych w trakcie  
epidemii wirusa SARS-CoV-2 przez Kobierzycki Ośrodek Kultury 

 
Prosimy o wypełnienie oświadczenia w dniu imprezy kulturalnej/rozrywkowej/wydarzenia kulturalnego 

 
 

W związku z udziałem w imprezach kulturalnych i rozrywkowych organizowanych przez Kobierzycki Ośrodek Kultury, w celu 
ochrony Państwa/Państwa dziecka zdrowia oraz innych uczestników, KOK prosi o wypełnienie tego oświadczenia. 
Państwa/Państwa dzieci dane będą zabezpieczone zgodnie z RODO i użyte jedynie do ochrony zdrowia publicznego. Pełny 
obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych, celu i podstawie prawnej ich zbierania, okresie przetwarzania, a 
także Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajduje się na stronie internetowej www.kultura-kobierzyce.pl oraz w gablotach 
informacyjnych Kobierzyckiego Ośrodka Kultury.  
 

Wyrażam zgodę na udział własny/mojego dziecka 
 

……………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko) 

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

(nr telefonu/ów kontaktowego/ych) 
 

w warsztatach kwiatowych pn. „Jesienne Kompozycje w ramach Pory dla Seniora.” 
 

w dniu 02.10.2020 o godzinie 17:00 
: 
 

Warunkiem uczestniczenia w imprezie kulturalnej/rozrywkowej jest złożenie przez Państwa/rodziców/opiekunów prawnych 
oświadczenia: 

 

 Oświadczam, że znane mi są czynniki ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i 
innych domowników oraz przyjmuję pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z udziałem 
moim/dziecka w w/w imprezie kulturalnej/rozrywkowej/wydarzeń kulturalnych. 

 Oświadczam, że nie jestem/moje dziecko nie jest osobą zakażoną i nie przebywam/moje dziecko nie przebywa 
na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

 Oświadczam, że osoby wspólnie zamieszkujące/wspólnie zamieszkujące z dzieckiem nie są objęte kwarantanną, 
ani nie pozostają w izolacji. 

 Oświadczam, że zapoznała(e)m się z „Regulaminem imprez kulturalnych/rozrywkowych/wydarzeń kulturalnych 
organizowanych przez Kobierzycki Ośrodek Kultury w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim 
choroby COVID-19” i że będę przestrzegał/a zasad tam zawartych. 

 Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Kobierzyckiego Ośrodka Kultury dotyczącą przetwarzania 
danych w związku z Covid-19 (Klauzula nr 28 Działania prewencyjne w zakresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i 
wywołanej nim choroby COVID-19) 

 W razie wystąpienia u mnie/mojego dziecka lub innych uczestników imprezy kulturalnej/rozrywkowej 
podejrzenia Covid -19,  wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych do GIS. 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………….  
Miejscowość, data, czytelny podpis lub podpis rodzica/opiekuna  

w przypadku osoby niepełnoletniej 
  

 
 

http://www.kultura-kobierzyce.pl/

